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POLUB NAS NA FB :)

�  Jak skrócić czas oczekiwania 
na pomoc medyczną w SOR-
ze Szpitala Zachodniego?
Rada Powiatu Grodziskiego, na wniosek 
zarządu powiatu, podjęła w dniu 28 lutego br. 
uchwałę, która daje odpowiedź na postawione 
w tytule pytanie. 

– czytaj str. 8

Kampus w Regułach? 
W poniedziałek, 25 marca, w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy w Michałowicach Wójt Gminy MAŁ-
GORZATA PACHECKA podpisała z Prezes Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich MARIĄ SALONI-SADOWSKĄ umowę, doty-
czącą współpracy przy realizacji dwuetapowego 
konkursu studialno-realizacyjnego na koncepcję 
urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania 
terenów przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regu-
łach ze szczególnym uwzględnieniem kampusu edu-
kacyjnego, oraz koncepcję architektoniczną energo-
efektywnego budynku przedszkola.
Efektem pionierskiego przedsięwzięcia ma być mą-
dre, nowoczesne zagospodarowanie pod działalność 
edukacyjną, ewentualnie dotyczącą też zdrowia 
i kultury, 3-hektarowego terenu wokół Urzędu Gmi-
ny. Priorytetem będzie wybudowanie nowoczes-
nego, komfortowego przedszkola do grudnia 2020 
roku i kolejnego, w Michałowicach, do września 
2021 roku. Poprawi to znacząco warunki dzieciom, 
uczęszczającym do przedszkola w Michałowicach 
i zabezpieczy na najbliższe lata miejsca dla wszyst-
kich dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski
WIĘCEJ O PROJEKCIE – W JEDNYM Z KOLEJNYCH NUMERÓW.

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
W OŁTARZEWIE

NIE Z TEGO ŚWIATA
str. 4
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📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

Opowieść o Żydowskim Obwodzie 
Autonomicznym na krańcu Rosji
„Birobidżan. Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi” Agaty Maksimowskiej to pierw-
sza i jedyna jak do tej pory książka na polskim rynku wydawniczym, która oddaje głos 
radzieckim Żydom, oszukanym najpierw przez system totalitarnej władzy radzieckiej, 
a potem przez agresywną wolnorynkową gospodarkę. Do momentu jej ukazania się, na 
temat Birobidżanu mogliśmy przeczytać jedynie kuglarskie teksty polskich autorów, da-
jących popis raczej swojej ekspansywnej turystyki reporterskiej, niż rzetelnej wiedzy na 
temat rzeczywistości Birobidżanu.

P ierwsi osadnicy zaczęli pojawiać się na 
terenie Żydowskiego Obwodu Autono-
micznego w 1928 roku, czyli sześć lat 

przed jego oficjalnym założeniem. Na miej-
scu kolonizatorzy zastali tylko puste, niezago-
spodarowane błotniste tereny i uprzykrzające 
życie komary. Rzeczywistość ta całkowicie 
się rozmijała z obiecującymi opowieściami 
rosyjskich agitatorów. Ciężkie warunki znosi-
li tylko najwytrwalsi, pozostali wracali, o ile 
mieli gdzie wracać.
Ze względu na żyzne gleby głównym celem 
władz Obwodu miało być przede wszystkim 
jego zagospodarowanie rolnicze. Zaczęto 
więc wprowadzać produktywizację. Wize-
runek handlującego  Żyda ze sztetla został 
zastąpiony modelem żydowskiego człowieka 
radzieckiego. Z plakatów uśmiechali się do-
brze zbudowani, zdrowo wyglądający Żydzi 
obsługujący maszyny rolnicze.

B ieda, radziecka propaganda, desperacja 
i marzenia o lepszym jutrze ściągały do 
Birobidżanu kolejnych przypisanych tu 

mieszkańców. Wielu uciekało przed wojną 
i Holocaustem, Daleki Wschód jawił się im 
jako schronienie przed Zagładą. Żydzi maso-
wo ginęli na froncie podczas wielkiej wojny 
ojczyźnianej, mimo to często zarzucano im 
bierność i dezercję. Byli też nagminnie podej-
rzewani o spisek. Przypisywano im wszyst-
kie negatywne cechy, dyskryminowano na 
każdym szczeblu życia społecznego. Aparat 
represji zaostrzał się coraz bardziej. Antyse-
mickie czystki występujące w latach 1949-
1953 zatrzymały jakikolwiek rozwój kultury 
żydowskiej.
O metodach represji stosowanych przez ra-
dziecką władzę i żydowskim aktywizmie 
autorka pisze z ogromnym pietyzmem. 
Prześladowania były w całym Związku Ra-
dzieckim, w Birobidżanie jednak zduszano 
kulturę żydowską ze szczególną zajadłością, 
bo tam właśnie miała się ona odrodzić i funk-
cjonować w ramach rzeczonej polityki naro-
dowościowej Stalina. Niestety jeszcze długo 
po jego śmierci, wielu Żydów bało się mówić 
w jidysz na ulicach, podkreślać swoje pocho-
dzenie. Żydowskość wiązała się ze stygmaty-
zacją w szkole, w pracy, na podwórku. Język 
jidysz zaczynał powoli zanikać, większość 
książek zostało spalonych, nie ukazywały się 
też żadne nowe publikacje.
Każdy komu nie udało się zmienić tożsa-
mości i zaadaptować w nowych warunkach 
próbował emigrować. Granice rozszczelnio-
no jednak dopiero w okresie pierestrojki: 
„W 1990 roku ZSRR opuściło 213 000 osób, 

z czego większość udała się do Izraela. Był to 
początek wielkiego exodusu” – pisze Agata 
Maksimowska.

O becnie w Birobidżanie żyje ok.1% Żydów. 
Kultura sprowadza się tu teraz bardziej do 
kwestii wizerunkowych niż tożsamościo-

wych. Nostalgia za mitycznym sztetlem nie 
ma pokrycia w rzeczywistości. Język jidysz 
już nigdy nie wróci do szkół, bo nie ma dla 
kogo, w żydowskich przedstawieniach wystę-
pują aktorzy wszystkich innych narodowości, 
tylko nie Żydzi, kulturę promują osoby, zna-
jące ją tylko z podręczników. Mieszkańcy 
i przyjezdni nie wykazują zainteresowania 
historią. Nie powstają też żadne publikacje 
w języku jidysz. Żydowskość przybiera formę 
estradowej rozrywki, którą serwują miejscowe 
ośrodki kultury.
Ofiary pseudonarodowościowej polityki po 
kilkudziesięciu latach opowiadają o stalinow-
skich represjach i antysemityzmie, kwitnącym 
w Rosji po dziś dzień. Tłamszone, objęte spo-
łeczną cenzurą i polityczną poprawnością tre-
ści ujrzały światło dzienne. Autorka wykazała 
się ogromną cierpliwością i empatią, o swoich 
bohaterach pisze bez wyższościowego repor-
terskiego zadęcia. Przygląda się wszystkiemu 
ze zrozumieniem i wnikliwością właściwą 
prawdziwej badaczce.

LUCYNA DĄBROWSKA

📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖  WARTO PRZECZYTAĆ 📖

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY 
na DZIEŃ OTWARTY

15 KWIETNIA 2019 r. godz. 17.00 (PONIEDZIAŁEK)

ZAWODOWCY NA START!

� TECHNIKUM

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. FRIDTJOFA NANSENA 
05-820 PIASTÓW, UL. NAMYSŁOWSKIEGO 11

�  SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia
(DAWNIEJ SZKOŁA ZAWODOWA) 35 ZAWODÓW

1. blacharz
2.  blacharz izolacji 

przemysłowych
3. cukiernik
4. drukarz
5. elektromechanik
6. elektronik
7. elektryk
8. fotograf
9. fryzjer

10. introligator
11. kaletnik
12. kominiarz
13. kowal
14. krawiec
15. kucharz

16. kuśnierz
17.  magazynier-logistyk
18.  mechanik – operator 

maszyn do produkcji 
drzewnej 

19.  mechanik automatyki 
przemysłowej i urządzeń 
precyzyjnych

20.  mechanik precyzyjny
21. mechatronik
22. obuwnik
23. ogrodnik
24.  operator  maszyn 

i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw 
sztucznych

25.  operator 
obrabiarek 
skrawających

26.  operator 
urządzeń 
przemysłu 
chemicznego

27. optyk mechanik
28. piekarz 
29. sprzedawca
30. stolarz
31. ślusarz
32. tapicer
33. wędliniarz
34. zegarmistrz
35. złotnik-jubiler

N A S Z A  S Z K O Ł A  M A  J U Ż  7 3  L A T A

DOSKONAŁA LOKALIZACJA! 
 �  5 min. do dworca PKP  

 �  3 min. do przystanku autobusowego

lonansen@poczta.onet.pl
www.facebook.com/LONansen 
www.nansen.edu.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

�  CERTYFIKOWANA PRZEZ MON  JEDYNA
KLASA MUNDUROWA W OKOLICY!

Klasy mundurowe certyfiko-
wane przez MON objęte są 
szerokim wsparciem resortu 
obrony w obszarach: me-
rytorycznym, logistycznym 
i finansowym. Absolwenci, 
po zakończeniu nauki, mają 

możliwość odbycia kilkudnio-
wego szkolenia wojskowego, 
zakończonego przysięgą oraz 
przeniesieniem do rezerwy.  
Mają pierwszeństwo w ubie-
ganiu się o przyjęcie do zawo-
dowej służby wojskowej, jak 

również Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Osoby pragnące kon-
tynuować naukę na wyższych 
uczelniach wojskowych będą 
mogły liczyć na ułatwienia 
w trakcie egzaminów kwalifi-
kacyjnych.

KONTYNUACJA:
� technik logistyk 
�  technik obsługi 

turystycznej

KIERUNKI W OFERCIE 
OD 2017 ROKU:
�  technik spedytor 
�  technik handlowiec
�  technik organizacji reklamy
�  technik cyfrowych procesów graficznych

NOWE KIERUNKI: 
�  technik weterynarii
�  technik ortopeda
�  technik optyk
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POMOC PRAWNA
... POMOŻEMY!

Masz
 problem prawny?
Napisz do nas...* 

 MOŻNA SKARŻYĆ KOMORNIKA
Komornik zajął kilka rzeczy ruchomych 
w moim domu. Zaszokowała mnie wy-
jątkowo niska wycena tych przedmio-
tów dokonana przez komornika. Jego 
zdaniem, np. bardzo duży, zupełnie 
nowy telewizor praktycznie nie jest nic 
wart. Czy mogę coś z tym zrobić, jakoś 
zaskarżyć?
Tak! Komornik, który prowadzi za-
jęcie rzeczy ruchomych należących 
do dłużnika szacuje wartość zajętych 
przedmiotów i wpisuje to do protoko-
łu zajęcia. Jeśli dłużnik nie zgadza się 
z tymi wycenami może postąpić na 
dwa sposoby. 
Pierwszy polega na tym, że zgłasza 
on zastrzeżenia co do wartości rze-
czy do protokołu zajęcia ruchomości 
już w czasie, gdy komornik prowadzi 
swoje czynności. 
Druga metoda polega na tym, że za-
strzeżenia takie zgłasza się w termi-
nie 3 dni od dnia doręczenia odpisu 
protokołu. W chwili, gdy komornik 
zostanie powiadomiony o zastrzeże-

niach co do dokonanej przez niego 
wyceny – ma obowiązek zamieścić 
w protokole wzmiankę na ten temat. 
O wszystkich tych rzeczach komornik 
musi pouczyć strony. W szczególno-
ści ma obowiązek wyjaśnić im, że 
mają prawo do wniesienia zastrzeżeń 
i podać im termin do ich wniesienia. 
Informacje o tym należy przekazać 
już w momencie dokonywania zajęcia 
rzeczy ruchomych, a jeśli cały proces 
odbywa się pod nieobecność dłużnika, 
stosowne pouczenie powinno nastąpić 
przy doręczaniu protokołu zajęcia. 
Wniesienie zastrzeżeń oznacza, że 
komornik powinien w ich następstwie 
powołać biegłego, którego opinia 
pozwoli ustalić prawdziwą wartość 
zajmowanych przedmiotów. Możliwa 
jest sytuacja, w której komornik uzna, 
że już w trakcie zajmowania rzeczy 
prawidłowe oszacowanie ich wartości 
powinno odbywać się pod czujnym 
okiem biegłego. W takim przypad-
ku komornik go powoła i skorzysta 
z jego wiedzy już w chwili ich zaj-
mowania.  Kodeks postępowania cy-
wilnego mówi wprost, że jeżeli war-

tość zajmowanej ruchomości według 
oceny komornika przekracza 20 000 
zł – komornik powinien od razu po-
wołać – do ustalenia jego prawidłowej 
wartości – biegłego.

ZASTRZEŻENIE KREDYTOWE
Mojej znajomej ukradziono dane oso-
bowe. Ktoś na ich podstawie wziął 
pożyczki w różnych fi rmach pożyczko-
wych. Znajoma walczy właśnie o to, 
żeby ich nie spłacać. Zastanawiam się, 
czy jest jakiś sposób, w który ja mogę 
się ustrzec przed podobnymi nie-
szczęściami.
W praktyce jest tylko jeden sposób 
na ustrzeżenie się przed bandytami, 
którzy na podstawie ukradzionych 
danych zaciągają pożyczki na cudze 
nazwisko – po prostu trzeba niezwy-
kle uważnie pilnować swoich doku-
mentów. Dodatkowym sposobem po-
zwalającym na ustrzeżenie się przed 
takim nieszczęściem są oferowane 
przez banki informacji kredytowej 
usługi, zwane zastrzeżeniami kredyto-
wymi. Polegają one na tym, że można 
wydać dyspozycję takiej instytucji, by 
przy naszym nazwisku umieściła in-
formację, że nie życzymy sobie zacią-
gania pożyczek. W takim przypadku 
instytucja finansowa, która miałaby 
udzielić komuś takiej pożyczki, naj-

pierw sprawdzi w banku informacji 
kredytowej, czy wyrażamy na to zgo-
dę. Jeśli znajdzie zastrzeżenie, że so-
bie tego nie życzymy – takiej pożycz-
ki po prostu nie udzieli. W ten sposób 
da się uniknąć naciągnięcia na spłatę 
nie zaciągniętych pożyczek. Niestety, 
to rozwiązanie ma dwie wady. Pierw-
sza polega na tym, że za taką usługę 
trzeba zapłacić. W grę wchodzą opła-
ty rzędu kilkudziesięciu złotych, nie 
mniej jednak dla niezamożnych osób 
może to być bariera nie do przejścia. 
Druga wada jest znacznie poważniej-
sza. Chodzi bowiem o to, że zastrze-
żenie kredytowe obejmuje tylko tych 
pożyczkodawców, którzy dobrowol-
nie przystąpili do tego systemu. Nie-
stety, z tego rozwiązania korzystają 
co prawda największe firmy udzie-
lające pożyczek, ale do systemu nie 
przystąpiły wszystkie firmy pożycz-
kowe. W efekcie te mniejsze dalej 
udzielą pożyczki na nasze nazwisko, 
bo po prostu nie mają pojęcia o tym, 
że sobie tego nie życzymy. Dlatego 
wydawanie pieniędzy na zastrzeżenie 
kredytowe trzeba bardzo dokładnie 
rozważyć, nie ma bowiem żadnych 

gwarancji, że wydane na to pieniądze 
zapewnią nam bezpieczeństwo, które-
go oczekujemy.

SKARBÓWKA PYTA SZKOŁĘ
Jestem po rozwodzie. Razem z byłym 
mężem korzystamy z podatkowej ulgi 
na dzieci. Czy to prawda, że urząd skar-
bowy może zapytać szkołę, do której 
chodzi nasza córka, jak każde z nas się 
nią zajmuje?
Tak! Skarbówka ma prawo weryfiko-
wać prawidłowość stosowania odliczeń 
dokonanych w ramach ulgi na dziecko. 
W ramach czynności sprawdzających 
może weryfikować jak każde z rodzi-
ców wykonuje władzę rodzicielską nad 
dzieckiem. Ten z rodziców, który jej nie 
wykonuje – nie ma prawa do odliczeń. 
Dlatego urząd skarbowy może np. 
zwrócić się do szkoły, do której uczęsz-
cza dziecko, z pytaniami pozwalający-
mi ustalić, który z rodziców  uczest-
niczy w zebraniach klasowych swojej 
pociechy, towarzyszy jej w szkolnych 
uroczystościach czy kontaktuje się ze 
szkołą.

Artur Borkowski – prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje 
prawne problemy związane z domem, rodziną i fi nansami

*  Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule 
e-maila wpisując: PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. 
Odpowiedź wyłącznie na łamach.

KUTZOWIZNA
Książnica Pruszkowska oraz Spółdzielczy 
Dom Kultury w Pruszkowie zapraszają na 
przedpremierowy, reżyserski pokaz fi lmu 
dokumentalnego w reżyserii Miry Sikor-
skiej pod tytułem KUTZOWIZNA. 
Po pokazie rozmowa z autorką oraz pro-
mocja jej książki „Florentyn Trawiński 
– zbawca Luwru. Fakty i mit” – o polskim 
epizodzie Komuny Paryskiej.

29 marca o godz. 1800

SDK w Pruszkowie, ulica Hubala 5

WSTĘP WOLNY

Film dokumentalny „Kutzowizna” w reżyse-
rii Mirosławy Sikorskiej to opowieść o życiu 
i twórczości Kazimierza Kutza. Życie prywat-
ne staje tu obok artystycznego, w którym nie raz 
daje swój wyraz postawa społeczna. Archiwalia 
sąsiadują ze wspomnieniami ludzi – artystów 
i polityków, pokazując jak bardzo bezkompro-
misowy, prawdziwy i uczciwy wobec samego 
siebie jest autor Tryptyku Śląskiego („Sól ziemi 
czarnej” – 1970, „Perła w koronie” – 1972, „Pa-
ciorki jednego różańca” – 1979). (...) 

Film ukazuje wybitnego reżysera jako postać uwi-
kłaną w trzy miłosne wątki – miłość do sztuki, mi-
łość do ludzi i miłość do kobiet. Na tę wielopłasz-
czyznową opowieść składają się fragmenty filmów, 
spektakli, wypowiedzi bliższych i dalszych mu 
ludzi. Życie prywatne staje obok życia artystyczne-
go. W filmie pojawiają się Zbigniew Zamachowski, 
Anna Dymna, Jan Englert, Janusz Gajos, Franciszek 
Pieczka, Olgierd Łukaszewicz czy Jerzy Ilg, ale tak-
że wypowiada się sam Kazimierz Kutz. Materiały 
do filmu zbierane były przez wiele lata, ale jak się 
okazało był to ostatni film z jego udziałem. (...)

Kazimierz Kutz ostatnie lata spędził opodal Prusz-
kowa, w swoim domu w Kaniach Hellenowskich.

Mirosława Sikorska – autorka książki „Florentyn Trawiński. Zbawca 
Luwru – Fakty i mit” przyznaje, że zainteresował ją bohater, o którym mówi 
się, że zbawił Luwr, a miał wielkopolskie korzenie. W rezultacie swoich ba-
dań dementuje powstały o nim mit. 
Florentyn Trawiński nie brał udziału w Komunie Paryskiej, choć taką infor-
mację powiela się w wielu publikacjach. Zadziwiające więc jest, że w 2004 
roku na Domu Polskiego Kombatanta w Paryżu wmurowano tablicę pa-
miątkową ku jego czci jako zbawcy Luwru, ufundowaną przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Nikt nie zadał sobie trudu, aby ten fakt udokumentować. 
(...)
Od października 1871 do roku 1876 Florentyn Trawiński pracował doryw-
czo w prefekturze policji jako tłumacz w biurze czasopism zagranicznych. 
W 1872 roku podjął pracę w ministerstwie nauczania publicznego i sztuk pięknych. Z czasem awan-
sował i 1 kwietnia 1892 roku został sekretarzem generalnym muzeów francuskich. Był również głów-
nym autorem wydanego po raz pierwszy w roku 1900 Przewodnika Popularnego po Muzeum Luwru, 
a także wielu artykułów na temat historii sztuki i literatury. Zmarł 7 lutego 1906 roku w wieku 56 lat.

KAZIMIERZ KUTZ, wybitny polski reżyser 
– gdyby żył – 16 lutego obchodziłby 90. urodziny.  
Zmarł 18 grudnia ubiegłego roku.
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ROZLICZ SIĘ
dla OŻAROWA 
MAZOWIECKIEGO
Chcesz, żeby gmina Ożarów 
Mazowiecki, w której 
mieszkasz, miała więcej 
pieniędzy na budowę szkół, 
obiektów sportowych czy 
lokalnych dróg? Płać podatki 
w miejscu zamieszkania. 

KAŻDY Z NAS MOŻE 
ZDECYDOWAĆ, GDZIE TRAFIĄ 
JEGO PODATKI! 
Płacony przez Mieszkańców podatek 
dochodowy jest zwracany gminie aż pra-
wie w 38 procentach. W 2018 roku była 
to kwota  38.535.406 zł, za co, np. moż-
na wybudować ponad 10 km dróg wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Wiem, że 
wpływy te mogą być o wiele większe, 
jeśli wszyscy o to zadbamy i wskaże-
my przy rozliczeniu faktyczne miejsce 
zamieszkania. To nic nas nie kosztuje, 
a środki, które trafią do budżetu gminy 
przyczynią się do jej rozwoju. Będziemy 
mogli te pieniądze zainwestować w lo-
kalną infrastrukturę – drogi, chodniki, 

ZADBAJMY WSPÓLNIE O ROZWÓJ NASZEJ GMINY!
Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

OŻARÓW MAZOWIECKI

STARTUJEMY
W BIBLIOTECE!

STARTUJEMYSTARTUJEMY

   UWAGA!
KONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURS latamy

nad powiatem


W gminnej Bibliotece właśnie ruszył konkurs „Czytanie to lata-
nie”. Chcemy, aby czytające rodziny pochwaliły się na plakacie 
ulubioną wspólną książką. W nagrodę Biblioteka wyśle trzy ro-
dziny w lot nad powiatem. Do wyboru jest podróż balonem, lot 
samolotem lub swobodny lot w  tunelu aerodynamicznym. Tak, 
dobra lektura potrafi  dodać skrzydeł. 
Nagrody sponsorują: AkademiaBalonowa.pl, fl yspot.pl i Radny 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego Michał Gajewski (lot sa-
molotem). 

W KONKURSIE BIORĄ UDZIAŁ 
 WSZYSTKIE GMINY POWIATU. 

NA PLAKATY CZEKAMY
W PAŃSTWA GMINNEJ BIBLIOTECE DO

26 KWIETNIA. 
Na najlepsze z nich głosujemy od 4 do 31 maja na stronie Bi-
blioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim – Biblioteki Po-
wiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego i głównego 
organizatora konkursu:
www.biblioteka.ozarow-mazowiecki.pl/czytanietolatanie.  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI
8 CZERWCA PODCZAS DNI OŻAROWA. 

Z prac konkursowych postaramy się zrobić wędrującą wystawę.  
Więcej szczegółów w Państwa gminnej Bibliotece. Fru-fru! 

Dyrektor Biblioteki Powiatowej 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W OŁTARZEWIE

NIE Z TEGO ŚWIATA 
15 marca 2019 na Scenie Ołtarzew w Ożarowie Mazo-
wieckim miała miejsce premiera sztuki zatytułowanej 
„Nie z tego świata”. Współorganizatorem tegorocznego 
ołtarzewskiego misterium jest Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, który dofi nansował realizację spektaklu. 
Wydarzenie to objął swym patronatem J. Eminencja Kar-
dynał Kazimierz Nycz, zaś patroni medialni to TVP 1, Gość 
Niedzielny, Niedziela, Misericordia, Radio Niepokalanów, 
Radio Pallotti, Radio UKSW, a także współorganizator 
Gmina Ożarów Mazowiecki. Nic więc dziwnego, że na 
premierę sztuki, oprócz J. Eminencji Kardynała Kazimie-
rza Nycza, księży prowincjałów, rektorów, sióstr zakon-
nych z całej Polski, przybyli także przedstawiciele władz 
samorządowych województwa mazowieckiego, Powiatu 
warszawskiego zachodniego i gminy Ożarów Mazowiecki. 

M isteria w Ołtarzewie są już tradycją – od niemal 
60 lat gromadzą widzów z całej Polski. Aktorzy – 
alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Oł-

tarzewie każdego roku proponują inne spojrzenie na wy-
darzenia i tajemnicę Męki Pańskiej. W przeciwieństwie 
do zeszłorocznego misterium, w którym podkreślono 
aspekt mistyczny (spektakl obejrzało wówczas prawie 5 
tysięcy osób), w tym roku przedstwienie jest bardziej re-
alistyczne. Jak mówią sami alumni, po latach spektakli 
nasyconych symboliką, jest to w pewien sposób powrót 
do koncepcji misteriów bardziej realistycznych, suge-
stywnie ukazujących mękę i śmierć Jezusa. Podkreślają 
także, że trwający ponad 1,5 godz. spektakl ze względu 
na drastyczne sceny jest przeznaczony dla widzów w wie-
ku powyżej 12 lat. 

W spektaklu bierze udział prawie 20 aktorów. No-
wością w stosunku do lat poprzednich jest za-
angażowanie do sztuki dwóch kobiet: siostry 

pallotynki Jadwigi Próchnickiej SAC (pracującej w se-
minaryjnym rektoracie), która wciela się w rolę Maryi 
oraz p. Joanny Mazurkiewicz (z duszpasterstwa działają-
cego przy ołtarzewskiej parafii księży pallotynów) jako 
Marii Magdaleny. Cała sztuka powstawała na przestrze-
ni kilku miesięcy, dzięki pracy i zaangażowaniu wielu 
osób – zarówno księży, jak i osób świeckich. Reżyserem 
i scenarzystą tegorocznego misterium jest kleryk piąte-
go roku WSD Bartłomiej Andrych SAC – odtwórca roli 
Chrystusa. Dzięki jego koncepcji publiczność prześledzi 

nie tylko mękę i śmierć Chrystusa, ale całe Jego życie, 
który choć sam jest „nie z tego świata”, przyszedł zba-
wić ten świat. Tak więc soteriologiczne spojrzenie towa-
rzyszy nam już od sceny narodzin Jezusa w Betlejem. 
Warto podkreślić rozbudowaną rolę Jana Chrzciciela 
w tej koncepcji misterium. 

A ktorstwo alumnów pallotyńskiego seminarium, bę-
dących w większości amatorami w tej materii, bu-
dzi niekłamany podziw. Profesjonalne podejście do 

trudnego zadania, przed którym stanęli, można dostrzec 
w grze aktorskiej każdego z nich. Jak zaznacza ks. dr Prze-
mysław Podlejski SAC, wicerektor WSD w Ołtarzewie 
i opiekun misterium, dla kleryków samo wystwienie sztuki 
w czasie Wielkiego Postu to wielkie rekolekcje pełne 
wyrzeczeń, bo przygotowania pochłaniają dużo czasu 
i wysiłku. Nic więc dziwnego, że bilety na 15 zaplanowa-
nych przedstwień rozeszły się jak ciepłe bułeczki, a wy-
remontowana 300-osobowa Scena Ołtarzew nie pomieści 
wszystkich chętnych. 

T rzeba w tym miejscu zaznaczyć, że bilety są bez-
płatne, a po każdym spektaklu można złożyć do-
browolną ofiarę na rzecz seminarium. Uczestnictwo 

w tym zapadającym głęboko w pamięć misterium może 
być znakomitym dopełnieniem rekolekcji wielkopost-
nych dla każdego z nas.

 Mariusz Latek
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ROZLICZ SIĘ
dla OŻAROWA 
MAZOWIECKIEGO
Chcesz, żeby gmina Ożarów 
Mazowiecki, w której 
mieszkasz, miała więcej 
pieniędzy na budowę szkół, 
obiektów sportowych czy 
lokalnych dróg? Płać podatki 
w miejscu zamieszkania. 

KAŻDY Z NAS MOŻE 
ZDECYDOWAĆ, GDZIE TRAFIĄ 
JEGO PODATKI! 
Płacony przez Mieszkańców podatek 
dochodowy jest zwracany gminie aż pra-
wie w 38 procentach. W 2018 roku była 
to kwota  38.535.406 zł, za co, np. moż-
na wybudować ponad 10 km dróg wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Wiem, że 
wpływy te mogą być o wiele większe, 
jeśli wszyscy o to zadbamy i wskaże-
my przy rozliczeniu faktyczne miejsce 
zamieszkania. To nic nas nie kosztuje, 
a środki, które trafią do budżetu gminy 
przyczynią się do jej rozwoju. Będziemy 
mogli te pieniądze zainwestować w lo-
kalną infrastrukturę – drogi, chodniki, 

place zabaw, obiekty 
oświatowe czy oświet-
lenie. 

Co należy zrobić, jeżeli 
adres Twojego zameldowania 
jest inny niż zamieszkania, 
a chciałbyś, aby część Twojego 
podatku dochodowego wróciła 
do gminy, w której mieszkasz? 
NIC TRUDNEGO! 
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nakładają na podatników obowiązek 
składania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym we-
dług ustalonych wzorców, w  określonych w terminach 
i do właściwego urzędu skarbowego. 

URZĄD SKARBOWY WŁAŚCIWY 
DLA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI 
to Urząd Skarbowy Warszawa Bielany, 
ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa. 
Zgodnie z przepisami, właściwość urzędu skarbowego do 
którego należy złożyć roczne rozliczenie PIT wybiera się 
według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku po-
datkowego, czyli na dzień 31.12.2018 roku. Nie trzeba też 
składać w Urzędzie Skarbowym dodatkowego formula-
rza ZAP-3. Wystarczy w odpowiedniej rubryce dekla-
racji PIT, np. PIT-37 czy PIT-28, wpisać swój aktualny 
adres.
W przypadku, gdy z podatku dochodowego rozlicza 
Ciebie Twój płatnik (np. pracodawca), poinformuj 
go, że Twoim miejscem zamieszkania na dzień 
31 grudnia minionego roku podatkowego była 
gmina Ożarów Mazowiecki. 

ZADBAJMY WSPÓLNIE O ROZWÓJ NASZEJ GMINY!
Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina OŻARÓW MAZOWIECKI

Sezon robót drogowych rozpoczęty
Wraz z poprawą pogody za oknami przyszedł czas na rozpoczęcie 
prac budowlanych na drogach gminnych. W tym roku przebudową 
zostały objęte ulica Przyparkowa w Broniszach i Jawczycach oraz 
cztery ulice na osiedlu Duchnice. 

Przebudowa ulicy Przyparkowej w Bro-
niszach i Jawczycach zakłada wykona-
nie jezdni z asfaltu o szerokości 5,5–6 
metrów, długości około 575 metrów, 
wykonanie odwodnienia ulicy w posta-
ci kanalizacji deszczowej wyposażo-
nej w system retencyjno-rozsączający, 
zjazdów indywidualnych do posesji, 
chodników o szerokości 2 metrów oraz 

oświetlenia ulicznego. Podczas prze-
budowy przesunięte zostaną kolidujące 
z nowo budowaną drogą ogrodzenia 
oraz transformator. Wykonanie kanali-
zacji deszczowej, nawierzchni asfalto-
wej o powierzchni 3329 m2 oraz chod-
ników o powierzchni 1597 m2 zostało 
przez wykonawcę robót wycenione na 
3 286 208,00 zł.

Kolejnym miejscem w naszej Gminie, 
w którym widać pracujących robotni-
ków jest osiedle Duchnice. W ramach 
robót wykonane zostaną ulice Poetów, 
Prawników, Księgowych oraz Nadziei. 
Prace na ul. Poetów zakładają wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, jedno-
stronnego chodnika z kostki betono-
wej o szerokości 2 metrów wraz ze 
zjazdami do poszczególnych działek, 
jezdni z kostki betonowej o szerokości 
5,5 metra i długości około 454 metrów 
oraz oświetlenia ulicznego typu LED. 
Łączny koszt przebudowy ul. Poetów 
wynosi 1 375 878,00 zł.

Przebudowa ul. Prawników zakłada 
budowę kanalizacji deszczowej, chod-
nika z kostki betonowej o powierzchni 
510 m2 i szerokości 2 metrów, zjazdów 
indywidualnych do posesji, jezdni 
o powierzchni 1359 m2 i szerokości 5,5 
metra oraz oświetlenia ulicznego typu 
LED. Koszt przebudowy ulicy, został 
wyceniony przez wykonawcę prac na 
833 263,50 zł.
Podobnie jak na poprzednich ulicach, 
na ulicy Księgowych wykonana zosta-
nie kanalizacja deszczowa, oświetlenie 
uliczne typu LED oraz przebudowana 
zostanie nawierzchnia drogi – chodnik 
po wschodniej stronie ulicy o szeroko-
ści 2 metrów wraz ze zjazdami oraz 
droga o szerokości 5,5 metra oraz dłu-
gości około 283 metrów. Koszt wyko-
nania prac – 724 285,50 zł.

Ostatnią, a zarazem najmniejszą prze-
budowywaną drogą na osiedlu Duch-
nice jest ul. Nadziei. Podobnie jak 
na całym osiedlu, droga o szerokości 
5,5 metra zostanie wykonana z kostki 
betonowej wraz z 2-metrowym chod-
nikiem, zjazdami do poszczególnych 
działek oraz infrastrukturą towarzy-
sząca w postaci kanalizacji deszczo-
wej i oświetlenia ulicznego. Roboty na 
odcinku około 255 metrów uszczuplą 
budżet Gminy o kwotę 629 575,50 zł.
Przebudowa wszystkich wymienio-
nych wyżej dróg gminnych ma zostać 
zakończona do końca września bieżą-
cego roku, natomiast łączny koszt ro-
bót wynosi 6 849 210,50 zł.

Michał Toruszewski
Wydział Inwestycji i Remontów

ZBIÓRKA odpadów
wielkogabarytowych
W dniach 10 i 11 kwietnia 2019 r. (środa 
i czwartek) na terenie gminy Ożarów Ma-
zowiecki zorganizowana zostanie zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych dla właści-
cieli nieruchomości jednorodzinnych.
W ramach zbiórki mieszkańcy mogą wystawić 
meble, materace, dywany, kartony, sztuczne cho-
inki, rowery, lampy, lustra, okna (do 5 szt.), drzwi 
(do 5 szt.), opony od samochodów osobowych 
(do 5 szt.), armaturę sanitarną oraz sprzęt AGD 
i RTV. Nie będą odbierane zmieszane odpady 
komunalne, azbest, 
papa, eternit, 
odpady zielone oraz 
pobudowlane.
Tegoroczna akcja 
zbierania odpadów 
wielko gabarytowych 
przewidziana jest na 
dwa dni, jednak zgłoszo-
ne do odbioru odpady należy przygotować na 
10 KWIETNIA NA GODZ. 6.00. 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZBIÓRCE 
jest ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA 
odbioru do 5 kwietnia br. (piątek). 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ: 
• TELEFONICZNIE: 22 731 32 63, 731 32 64, 
• E-MAILOWO: odpady@ozarow-mazowiecki.pl

bądź 
• OSOBIŚCIE: w siedzibie Urzędu Miejskiego przy 

ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim (I pię-
tro, pok.112).

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

dwa dni, jednak zgłoszo-
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TWÓRCA POLICJI PAŃSTWOWEJ 
I POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

STANISŁAW WOJCIECHOWSKI 
urodził się 15 marca 1869 r. w Kaliszu. 
Był współzałożycielem Polskiej Partii So-
cjalistycznej, propagatorem pracy orga-
nicznej (tworzył polską spółdzielczość). 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 r. został ministrem spraw 
wewnętrznych w gabinecie Ignacego 
Paderewskiego. Stworzył od podstaw 
Policję Państwową i całą terenową ad-
ministrację. W 1922 roku z ramienia 
PSL „Piast” został wybrany Prezydentem 
II Rzeczypospolitej.  Po przejęciu władzy 
w wyniku zbrojnego przewrotu przez 
Józefa  Piłsudskiego w maju 1926 r. 
ustąpił z urzędu, wycofał się z życia po-
litycznego i powrócił do pracy naukowej 
i akademickiej, wykładając w Wyższej 
Szkole Handlowej i Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. Zmarł w 1953 
roku w Gołąbkach. 
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URSUS

AUTORZY PRAC:  
BOŻENA GŁARZEWSKA-RZEŹNIK

MONIKA PIOTROWSKA
ALEKSANDER BIEGUŃSKI

GALERIA     AD-HOC
S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J 

ZAPRASZA NA WYSTAWĘ CERAMIKI

pt. „Z  NATURY”
WERNISAŻ WYSTAWY

6 KWIETNIA O GODZ. 17.00
WYSTAWA POTRWA

OD 6 KWIETNIA DO 5 MAJA 2019 R.

Z natury…
Otaczający świat pełen jest inspiracji, 
które przekuwamy w nasz ceramiczny 
język. Liście na drzewach, kwiaty, zwie-
rzęta, zmieniające się pory roku stają się 
bodźcem do powstania ceramiki, rzeź-
by. Ale to także sięganie w głąb siebie i 
znajdowanie odpowiedzi na pytanie jaka 
jest moja natura, kim jestem.
Glina, jako twór Ziemi,  podczas formo-
wania pozwala nam na kontakt z naturą, 
ale oprócz wykreowania formy i plano-
wanego wykończenia pracy  to właśnie 
natura tworzy  wiele dodatkowych efek-
tów kiedy wykorzystujmy wypały techni-
ką raku, saggar i inne sposoby redukcji. 
Większość prac powstaje z mas szamo-
towych i porcelitowych pozwalających 
na wykorzystanie tak efektownych tech-
nik wypałów.

150 URODZINY PREZYDENTA 
Stanisława Wojciechowskiego
Pełnił służbę pod sztandarami bia-
łego orła. Tymi słowami rozpoczął 
15 marca 2019 roku uroczystość 
pod pomnikiem Prezydenta II RP 
Stanisława Wojciechowskiego 
w Ursusie, kierownik Domu Kultu-
ry „Miś” Paweł Wyrzykiewicz.
„Pracę nad uruchomieniem samorządu 
i utrzymaniem porządku w państwie 
uważam za najbardziej odpowiadają-
ce moim uzdolnieniom i zaintereso-
waniom” – zacytował prezydenta Pa-
weł Wyrzykiewicz. Następnie powitał 
zgromadzonych gości, wśród których 
byli: Burmistrz Dzielnicy Ursus Bog-
dan Olesiński, Zastępca Burmistrza 
Kazimierz Sternik, ks. Włodzimierz 
Mazur z parafii Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, zastępca przewod-
niczącego Rady Dzielnicy Anna Le-
wandowska, Kombatanci, Naczelnik 
Wydziału Kultury Dzielnicy Katarzy-
na Świtalska, uczniowie, mieszkańcy. 
Uroczystość odbyła się w asyście po-
cztów sztandarowych, które wystawi-
ły: Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów 
Warszawy, SP nr 381 im. K. K. Ba-
czyńskiego, SP nr 383 im. Ks. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, 56 LO 
im. Rotmistrza W. Pileckiego i Zespół 
Szkół nr 42 im. Jana Karskiego.

Czy współcześni politycy mogą pełnić 
służbę dla Polski?
– Prezydent II RP Stanisław Wojcie-
chowski objął urząd kilkanaście dni 
po zamachu na pierwszego prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej (po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości w 1918 
roku przyp. red.), Gabriela Narutowi-
cza. (...) Był aktywnym politykiem, an-
gażującym się w prace rządu. Za prio-

Stanisława Wojciechowskiego
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26 MAJA 2019 R. BĘDZIEMY WYBIERAĆ KANDYDATÓW DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO. ROZPOCZYNA SIĘ KAMPANIA WYBORCZA.

TWÓRCA POLICJI PAŃSTWOWEJ 
I POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

STANISŁAW WOJCIECHOWSKI 
urodził się 15 marca 1869 r. w Kaliszu. 
Był współzałożycielem Polskiej Partii So-
cjalistycznej, propagatorem pracy orga-
nicznej (tworzył polską spółdzielczość). 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 r. został ministrem spraw 
wewnętrznych w gabinecie Ignacego 
Paderewskiego. Stworzył od podstaw 
Policję Państwową i całą terenową ad-
ministrację. W 1922 roku z ramienia 
PSL „Piast” został wybrany Prezydentem 
II Rzeczypospolitej.  Po przejęciu władzy 
w wyniku zbrojnego przewrotu przez 
Józefa  Piłsudskiego w maju 1926 r. 
ustąpił z urzędu, wycofał się z życia po-
litycznego i powrócił do pracy naukowej 
i akademickiej, wykładając w Wyższej 
Szkole Handlowej i Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. Zmarł w 1953 
roku w Gołąbkach. 

PRUSZKÓW

pn.-pt.: 1000–1800 

sobota: 900–1400

00 

ul. Plutonu Torpedy 3

tel. 22 662 69 09

00 

ul. Wojciechowskiego 33

PAWILON 16
tel. 601 23 16 14

www.tradetom.pl

PŁACIMY NAJWIĘCEJ! GOTÓWKA DO RĘKI!SKUP  ZŁOTA

�   złoto, srebro, biżuterię 
�  monety, antyki 

oraz
�  telefony, laptopy 
�  sprzęt fotograficzny 
�  artykuły RTV

SKUPUJEMY

rytet uważał szukanie kompromisów 
pomiędzy zwaśnionymi stronami pol-
skiej sceny politycznej. Obok premie-
ra Władysława Grabskiego to jedna 
z najważniejszych postaci, zamiesz-
kujących tereny, należące dziś do na-
szej dzielnicy. W ówczesnej miejsco-
wości Gołąbki spędził ostatnie lata 
swojego życia. Cześć jego pamięci 
– powiedział burmistrz Olesiński. 
Ksiądz Mazur poprowadził modli-
twę Ojcze Nasz za duszę prezydenta, 
a następnie modlitwę za ojczyznę.
Pod pomnikiem złożono kwiaty 
i zapalono znicze. W imieniu Rady 
i Zarządu Dzielnicy kwiaty złożyli 
burmistrz Bogdan Olesiński, zastęp-
ca burmistrza Kazimierz Sternik 
i wiceprzewodnicząca Rady Anna 
Lewandowska. Przybyła też liczna 
delegacja Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Ursusie z Pre-
zes Lucyną Wasilewską na czele.
Kilka lat temu w podobnych uroczy-
stościach uczestniczyła, wówczas 
poseł i rzecznik rządu, obecnie wi-
cemarszałek Sejmu RP, Małgorzata 
Kidawa-Błońska, prawnuczka pre-
zydenta, do tej pory mieszkająca 
w rodzinnej posiadłości Grabskich 
w Gołąbkach, gdzie zmarł Stanisław 
Wojciechowski.

Tekst i zdjęcia 
Jacek Sulewski

KONFERENCJA PRASOWA
RYSZARDA CZARNECKIEGO
5 marca w Pruszkowie odbyła się konferencja prasowa posła do Par-
lamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego.
Spotkanie rozpoczął, witając przedsta-
wicieli lokalnych mediów, wiceprezy-
dent Pruszkowa z ramienia PiS – Konrad 
Sipiera. Uczestniczyła też w spotkaniu 
Magdalena Bajer, przewodnicząca klubu 
Radnych PiS Powiatu Pruszkowskiego. 
– Jestem zaszczycony, że prezes Jarosław 
Kaczyński powierzył mi wyzwanie bycia 
jednym z liderów Prawa i Sprawiedliwo-
ści w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego w okręgu obejmującym Warszawę 
i powiaty okołowarszawskie – powiedział 
na początku Czarnecki. Wyjaśnił, że wy-
bory europejskie są zupełnie inne niż wy-
bory krajowe. Nawet okręgi są inne niż 
w wyborach do Sejmu. Jest ich 13. Okręg 
nr 4 składa się z miasta Warszawy i z po-
wiatów: pruszkowskiego, wołomińskiego, 
nowodworskiego, grodziskiego, legio-
nowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego 
i zachodniowarszawskiego. Im wyższa 
frekwencja w danym okręgu, tym większa 
szansa, że z tego okręgu będzie wyższa 
liczba posłów do Europarlamentu. 
W wyborach europejskich w 2014 r. Pol-
ska pod względem frekwencji (22,7%) 
znalazła się na czwartym miejscu od koń-
ca. Za nami były tylko Słowenia, Czechy 
i Słowacja,  a w wielu państwach Unii do 
urn poszło ponad 50% obywateli, nawet 
do 60% we Włoszech i 74,8% na Malcie. 
90% obywateli głosowało w Belgii i Luk-
semburgu, ale tam obowiązuje przymus 
wyborczy. Średnia frekwencja w całej 
Unii Europejskiej wyniosła 43,1%. Jak 
powiedział Czarnecki, w Warszawie było 
to 38%, a w całym województwie mazo-
wieckim 26%.
W obecnych wyborach na liście PiS 
w okręgu warszawskim jest 10 kandy-
datów.
– Najbliższa dekada to jest czas, kiedy 
Polska jeszcze będzie dostawała z Bruk-
seli więcej środków niż będzie wpłacała 
do Unii – zauważył kandydat.
Obiecał współpracę z miejscowymi sa-
morządowcami również po wyborach. 
Padały pytania o pracę PE w Brukseli 
i Stasburgu i o przewidywania posła na 
temat sytuacji Polski w Unii w przyszło-
ści i sytuacji w samym parlamencie. Py-
tano również o efekty Brexitu i o nowy 
podział mandatów po wyjściu Wielkiej 
Brytanii z Unii.
Poseł Czarnecki wyjaśnił, że Polska 
otrzyma 52 mandaty, a więc o 1 więcej 

niż w poprzedniej kadencji, ale np. Fran-
cja i Hiszpania dostaną po 5 dodatkowych 
mandatów. Łącznie w parlamencie zasią-
dzie 705 posłów z 27 państw. Opowie-
dział o przemieszczaniu przynajmniej 
raz w miesiącu tysięcy ludzi (posłowie, 
pracownicy, obsługa) i ogromnych ilości 
sprzętu z Brukseli do Strasburga, który 
jest stolicą Parlamentu Europejskiego 
i tam odbywają się posiedzenia plenarne. 
Wiąże się to z ogromnymi kosztami.
Na moje pytanie – Jakie możliwości dzia-
łania na rzecz konkretnego powiatu w Pol-
sce ma poseł Parlamentu Europejskiego? 
uzyskałem odpowiedź: – Parlament Eu-
ropejski nie jest samorządem, a więc nie 
zajmuje się poszczególnymi jednostkami 
terytorialnymi. Nie jest też parlamentem 
narodowym. Ale może mieć wpływ na to, 
żeby w państwie członkowskim zmieniły 
się granice okręgów. Może domagać się 
oddzielenia Warszawy od Mazowsza, a to 
w sposób kluczowy przekłada się na mi-
liardy złotych, które obecnie Warszawa 
dostaje kosztem okolicznych powiatów 
i nawet dawnych miast wojewódzkich na 
Mazowszu.

Tekst i zdjęcie Jacek Sulewski

RYSZARD CZARNECKI urodził się 
25  stycznia 1963 r. w Londynie. Studia 
ukończył na Wydziale Filozofi czno-Histo-
rycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W czasie studiów – szef podziemnego 
NZS-u. W 1989 r. był jednym z założycieli 
Zjednoczenia Chrześcĳ ańsko-Narodowego. 
Od roku 1993 – wiceprezes, a następnie 
– po rezygnacji  Wiesława Chrzanowskie-
go, od 1994 do 1996 roku – prezes ZChN. 
W 1991 po raz pierwszy został wybrany po-
słem do Sejmu RP. W rządzie Hanny Sucho-
ckiej był wiceministrem kultury. Od 2004 r. 
jest posłem Parlamentu Europejskiego. 
W 2008 r. wstąpił do PiS. W 2009 r. został 
wybrany do Europarlamentu, startując tym 
razem z pierwszego miejsca w okręgu wiel-
kopolskim. Zdobył 84 tys. głosów. 1 lipca 
2014 r. został wybrany na jednego z wi-
ceprzewodniczących PE. 7 lutego 2018  r. 
w głosowaniu tajnym został odwołany 
z tego stanowiska. W 2018 r. został wice-
prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
ds. międzynarodowych. W tym samym roku 
wszedł w skład zarządu Polskiego Komitetu 
Olimpĳ skiego. Prywatnie jest zięciem kos-
monauty Mirosława Hermaszewskiego.
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NASZE STRONY

Jak skrócić czas oczekiwania na pomoc 
medyczną w SOR-ze Szpitala Zachodniego?

UCHWAŁA NR 52/V/19
RADY POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska 
dotyczącego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców 

w zakresie usług świadczonych przez szpitalne oddziały ratunkowe

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Powiatu Grodziskiego przyjętego uchwałą nr 366/XLIX/18 
Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 9867 
ze zm.) Rada Powiatu Grodziskiego podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia następującego sta-
nowiska:

§ 1
Powiat Grodziski jest właścicielem Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Za-
chodniego im. św. Jana Pawła II. Przez ostatnie kilka lat w szpitalnym oddziale ratunkowym 
Szpitala Zachodniego narasta problem związany z nadmiernym przeciążeniem pracą persone-
lu, wynikającym z obsługi mieszkańców aż czterech powiatów (około 400 tys. mieszkańców). 
Braki kadrowe, niechęć lekarzy do podejmowania pracy w SOR z powodu dużego obciąże-
nia, zwiększona odpowiedzialność to główne przyczyny, z którymi boryka się grodziski SOR 
i większość placówek posiadających w swej strukturze taki oddział.
Obecna sytuacja w SOR Szpitala Zachodniego poza generowaniem wielogodzinnego oczeki-
wania pacjentów na pomoc stwarza niejednokrotnie sytuację będącą na granicy zapewnienia 
tymże pacjentom bezpieczeństwa zdrowia i życia. Dlatego też Rada Powiatu Grodziskiego ape-
luje o podjęcie działań mających na celu odciążenie naszej placówki.
Jednym z rozwiązań jest utworzenie SOR-u w jednej z placówek działających na terenie Po-
wiatu Pruszkowskiego – powiatu liczącego ok. 165 tys. mieszańców (prawie dwukrotnie wię-
cej niż Powiat Grodziski), a nieposiadającego takiego oddziału. Sytuację dodatkowo pogłębia 
fakt nieposiadania w ogóle placówki szpitalnej przez sąsiadujący Powiat Warszawski Zachodni 
(111 tys. mieszkańców).
Podjęcie wnioskowanej przez nas decyzji bezwzględnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców powiatu grodziskiego, a także mieszkańców powiatu pruszkowskie-
go. Zwiększy dostęp do szybkiej, profesjonalnej pomocy, skróci czas dojazdu zespołu ratowni-
ctwa medycznego do najbliższego SOR-u.
Obciążenie pracą jednego – grodziskiego SOR-u obsługującego tak dużą populację jest mery-
torycznie nieuzasadnione, niezgodne z mapą potrzeb i co najistotniejsze niezgodne z oczekiwa-
niami i potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa.
Udział procentowy mieszkańców poszczególnych powiatów wśród pacjentów grodziskiego SO-
R-u przedstawia się następująco: Powiat Grodziski – 44%, Powiat Pruszkowski – 15%, Powiat 
Warszawski Zachodni – 13%, Powiat Żyrardowski – 10%, Powiat Sochaczewski – 4%, pozostali 
z województwa mazowieckiego – 8%, pozostali spoza województwa mazowieckiego – 6%.

§ 2
Radni Powiatu Grodziskiego deklarują wolę wsparcia Zarządu Powiatu Grodziskiego oraz Dy-
rekcji Szpitala Zachodniego w sprawie poprawy sytuacji szpitalnego oddziału ratunkowego 
Szpitala Zachodniego poprzez działania polityczne, społeczne i organizacyjne.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, który przekaże przyjęte 
przez Radę stanowisko: Ministrowi Zdrowia, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, Wo-
jewodzie Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Posłom i Senatorom 
z okręgów wyborczych obejmujących zainteresowane powiaty, Konsultantowi Wojewódzkie-
mu w dziedzinie medycyny ratunkowej, Przewodniczącemu Rady Powiatu Pruszkowskiego, 
Przewodniczącemu Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Przewodniczącym Rad Gmin 
Powiatu Pruszkowskiego, Warszawskiego Zachodniego i Powiatu Grodziskiego, Zarządowi Po-
wiatu Pruszkowskiego, Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz mieszkańcom 
poprzez publikację w lokalnej prasie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady
 Sławomir Kamiński

Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w powiecie pruszkowskim spowoduje zmniej-
szenie liczby pacjentów w SOR-ze Szpitala Zachodniego o kilkadziesiąt procent, skracając tym 
samym definitywnie czas oczekiwania na pomoc medyczną mieszkańcom naszych  powiatów.
Do realizacji tego pomysłu nieodzowna jest wola polityczna właściwych organów i podmiotów 
wymienionych w przedmiotowej uchwale.

Zarząd Powiatu Grodziskiego

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
ogłasza: 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Podstawowej nr 1 

im. S. Staszica w Piastowie, 
przy ul. Brandta 22

oraz 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Podstawowej nr 5 

im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie, 
przy ul. Pułaskiego 6/8

Do konkursów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z ROZPO-
RZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne sta-
nowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej 
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ.U. z 2017 r. poz. 1597).
Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Piastowa www.piastow.pl w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz „Aktualności oświata”.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem 
zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. S. Staszica w Piastowie” lub „Konkurs na stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie” 
w terminie do dnia 12 kwietnia  2019 r. na adres: 

Urząd Miejski w Piastowie, 05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2 
Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej pod adresem: sekretariat@piastow.
pl. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać 
elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Piastowa. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną po-
wiadomieni indywidualnie.
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Urząd Miasta Piastów informuje www.piastow.pl

KOLEJNE DROGI MIEJSKIE W BUDOWIE
Takie były założenia władz miasta na nową kadencję i takie działania już 
podjęto – kolejne piastowskie ulice w najbliższym czasie zyskają nową 
nawierzchnię i towarzyszącą jej infrastrukturę. Prace w ul. Różanej, 
w ul. J. Malczewskiego i w ul. Ożarowskiej ruszyły.

 � UL. RÓŻANA – 4 marca 2019 r. 
wykonawca wszedł na teren budo-
wy. Przebudowę ul. Różanej wyko-
nuje firma Delta S.A. z Warszawy. 
Termin umowny wykonania robót 
budowlanych to 30 czerwca 2019 r. 
W ramach inwestycji zostanie wy-

mieniona nawierzchnia jezdni, 
chodników oraz zjazdów na na-
wierzchnię z kostki brukowej zróż-
nicowanej kolorystycznie. W celu 
poprawienia bezpieczeństwa zo-
stanie zamontowany również próg 
zwalniający. 

 � UL. MALCZEWSKIEGO – 1 mar-
ca odbyło się wprowadzenie wyko-
nawcy na budowę. Przebudowa ul. 
J. Malczewskiego wykonana będzie 
na odcinku od ul. Wł. Jagiełły do ul. 
T. Axentowicza. Roboty budowlane 
wykonuje firma P.P.U.H. Budowa 
i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o. 
z Warszawy. W ramach inwestycji 
zostanie wykonana nawierzchnia 
z asfaltobetonu oraz chodnik z czer-
wonej kostki betonowej. Odwodnie-

nie jezdni wykonane będzie poprzez 
budowę chłonnych, bezodpływowych 
rowów drogowych. W celu poprawy 
bezpieczeństwa zostaną wykonane 
także dwa progi zwalniające.

 � UL. OŻAROWSKA – 27 lutego od-
było się wprowadzenie wykonawcy 
na budowę. Przebudowę ul. Ożarow-
skiej wykonuje firma Zakład Usług 
Terenowych, Budowlanych i Porząd-
kowych MARGOT  z Warszawy. Ter-
min umowny wykonania robót bu-
dowlanych to 31 sierpnia. W ramach 
inwestycji zostanie wymieniona na-
wierzchnia jezdni, chodników oraz 
zjazdów na nawierzchnię z kostki 

brukowej zróżnicowanej kolorystycz-
nie. W celu poprawienia bezpieczeń-
stwa zostaną zamontowane trzy progi 
zwalniające. Odwodnienie ulicy wy-
konane będzie poprzez nowe kanały 
deszczowe odprowadzające wody 
opadowe do istniejącego kanału desz-
czowego zlokalizowanego w al. Kra-
kowskiej oraz w ul. Północnej.

Kolejne inwestycje drogowe na ten rok są 
opracowywane. Najbliższe czekające na 
realizację to przebudowa ul. J. Fałata i ul. 
K. Przerwy-Tetmajera wraz z odwod-
nieniem. Na to zadanie jest ogłoszony 
przetarg. Wykonawcy swoje oferty mogą 
składać do 1 kwietnia br.

Na cieszące się dużą popularnoś-
cią piastowskie zawody zgłasza się 
coraz większa liczba uczestników, 
w związku z czym organizatorzy, 
aby zapewnić bezpieczeństwo biegu 
ulicami Piastowa, określili ich limit 
na 200. Ci najbardziej gorliwi muszą 
więc najpierw stanąć do wyścigu 
wirtualnego, rezerwując sobie w ten 
sposób samo uczestnictwo w biegu 
– i robią to z coraz większym wy-
przedzeniem. 

Samą ideą biegów jest czczenie waż-
nych dla Polski wydarzeń historycz-
nych poprzez bieganie, są to więc 
zawody mające wymiar nie tylko pa-
triotyczny, ale też sportowy i rodzinny, 
na których w zdrowym współzawodni-
ctwie, jednego dnia, spotyka się nawet 
kilka pokoleń. 

BIEG ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH
Na liście starto-
wej Biegu Żołnie-
rzy Niezłomnych 
(1963 m) 10 marca 
2019 r. znalazły 
się aż 202 osoby, 

a rozpiętość wiekowa startujących tego 
dnia była niemała. Wśród najmłod-
szych znaleźli się dwaj chłopcy z rocz-
nika 2013(!) oraz kilkoro zawodników 
z rocznika 2012, natomiast najstarszym 
uczestnikiem okazał się były zawod-
nik Legii – Borys Kozakow (rocznik 
1944), który (pogratulować kondycji!) 
zameldował się na mecie na 36 pozycji 
w kategorii open mężczyzn, pozosta-
wiając w tyle jeszcze dwunastu bie-
gaczy. Podobnie było z najmłodszymi. 
Bardzo dobrze zaprezentowali swoją 
kondycję: Maciek Rama (rocznik 
2013) – dobiegł do mety jako 15 na 24 
startujących w kategorii U12 chłopcy, 
a Helenka Błuś (rocznik 2012) osiąg-
nęła metę na 12 pozycji wyprzedzając 

tym samym 17 zawodniczek w katego-
rii U12 dziewczęta.
A oto najlepsze trójki z wszystkich 
kategorii biegowych:
OPEN KOBIETY
1 Kopka Marcelina
2 Stolarczyk  Gosia
3  Brogowicz- 

-Stępniewska  Agnieszka
OPEN MĘŻCZYŹNI
1 Szymaniak Kamil
2 Cholewiński Filip
3 Łęcki Paweł
U16 DZIEWCZĘTA
1 Szatkowska Oliwia
2 Szatkowska Julia
3 Malkhasyan Angelika
U16 CHŁOPCY
1 Markowski Kacper
2 Luberski Jan
3 Jaworski Mateusz
U12 DZIEWCZĘTA
1 Milewska Zofia
2 Dudek Aleksandra
3 Lutomirska Asia
U12 CHŁOPCY
1 Wałdykowski Maciej
2 Buczkowski Kacper
3 Łuczyński  Cyryl

BIEG POLSKIEGO PAŃSTWA 
PODZIEMNEGO 31 MARCA 2019

Na kolejne spotkanie – BIEG POLSKIEGO 
PAŃSTWA PODZIEMNEGO (1945m) or-
ganizatorzy zapraszają 31 marca 2019 r. 
o godz. 10:00 (dzieci i młodzież), a około 
godziny 11:00 (kategorie OPEN). 
Start i meta: Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji MOSiR. Al. Tysiąclecia 1, 05-820 
Piastów. 
Zapisy do ostatniej chwili, ale – przypomi-
namy – limit biegaczy to 200 osób, a więc: 
do zapisów � START!

Anna Stefańska

GRAND PRIX PIASTOWSKICH
BIEGÓW HISTORYCZNYCH

ULICA RÓŻANA

ULICA MALCZEWSKIEGO

ULICA OŻAROWSKA
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PSYCHOLOGIA

KRÓTKIE NOGI I DŁUGI NOS 
– o kłamstwie (cz. 1) PSYCHOLOGIA

NASZYCH RELACJI

Kącik
PSYCHOLOGICZNY

Czy wolno nam kłamać? Zapewne więk-
szość Czytelników kręci teraz przecząco 
głową. Kłamstwo jest powszechnie potępia-
ne, oceniane negatywnie i traktowane jako 
oczywiste łamanie norm i reguł społecz-
nych. A tymczasem badania psychologiczne 
przekonują, że kłamiemy średnio dwa razy 
dziennie. Niezwykle lekko przychodzi nam 
krytyka kłamców, natomiast w przypadku 
własnych kłamstw z łatwością odnajdujemy 
rzeczowe i usprawiedliwiające nas powody. 
Przyjrzyjmy się różnym obliczom kłamstwa. 

WSZĘDZIE TE KŁAMSTWA…
Jak głosi przysłowie, kłamstwo ma krótkie 
nogi – co przekłada się na przekaz, że nie 
warto kłamać, bo prawda i tak wyjdzie na jaw. 
Możemy próbować je ukryć, jednak nie jest to 
łatwe, o czym przekonał się Pinokio, słynny 
bohater bajki dla dzieci, któremu podczas 
kłamania wydłużał się nos. 
Okazuje się, że żadna z tych 
ludowo-bajkowych prze-
stróg nie odstrasza nas wy-
starczająco od sięgania po kłamstwo. W efekcie 
żyjemy w świecie pełnym kłamstw. Okłamują 
nas reklamy (znany aktor, który mówi, że uży-
wa wyłącznie tej konkretnej pasty do zębów), 
sprzedawcy (upierający się przy świeżości nie-
koniecznie świeżych potraw), fachowcy, z któ-
rych usług korzystamy („Te wszystkie elementy 
w samochodzie trzeba Pani wymienić!”), a tak-
że bliskie nam osoby, które darzymy zaufaniem 
i na których polegamy. My też codziennie 
okłamujemy innych – czynimy to pod postacią 
wymyślonych naprędce wymówek, niezupełnie 
szczerych komplementów czy też przedstawia-
nia innym fałszywego, a przynajmniej mocno 
podkoloryzowanego obrazu siebie. Zwykle po-
strzegamy te zachowania jako niewinne i nie-
szkodliwe, uzasadniając, że prawda byłaby dla 
naszych rozmówców zbyt przykra. Sięgamy 
więc po nie, żeby podtrzymać relacje, które są 
dla nas ważne. A przynajmniej tak sobie wma-
wiamy.

DLACZEGO KŁAMIEMY – TAK NAPRAWDĘ?
Badania psycholożki Belli dePaulo pokazują, 
że choć uważamy, że większość naszych co-
dziennych kłamstw jest „altruistyczna” i wy-
powiadamy je, aby nie ranić cudzych uczuć to 
faktycznie maję one zwykle egoistyczne po-
budki. W rzeczywistości to nas samych mają 
chronić przed zakłopotaniem, utratą twarzy, 
zranieniem uczuć, obniżeniem samooceny czy 
naruszeniem prywatności. DePaulo stwierdzi-
ła również w swoich badaniach, że kłamstwa 
częściej przynosiły korzyść samemu kłamcy 
niż osobom trzecim, oraz że częściej dostarcza-
ły korzyści psychologicznych niż materialnych. 
Choć te materialne też są powszechne. Np. kan-
dydat na rozmowie rekrutacyjnej naciągający 
fakty dotyczące swoich doświadczeń zawodo-
wych, pracownik bezprawnie zabierający z pra-
cy materiały biurowe, czy kierowca pośpiesznie 
uciekający po tym, jak otarł inny samochód. 
To wszystko pośrednio przekłada się na nasze 
osobiste zyski materialne. Być może nie każdy 
z nas dopatrywałby się w tych zachowaniach 
klasycznego kłamstwa. Dlatego warto je sobie 
jasno zdefiniować. 

DEFINICJA KŁAMSTWA
Wojciech Wypler, autor książki „Anatomia 
zdrady” przekonuje, że kłamstwo to świadome 
i celowe wprowadzanie drugiej osoby w błąd. 
Innymi słowy, kłamie ten, kto wiedząc, jaka 
jest prawda, przedstawia drugiemu człowie-
kowi fałszywy lub wypaczony obraz tej praw-
dy. Istnieją dwie najbardziej powszechne for-
my kłamstwa. Pierwsza to fałszowanie, czyli 
przekazywanie prawdy jako fałszu. Drugą jest 
ukrywanie, rozumiane jako zatajanie praw-
dziwej informacji. Co ciekawe, wielu 
ludzi nie uważa zatajania jako 
formy kłamstwa („Jeśli ktoś 
mnie nie zapytał wprost 
to nie musiałam tego 
mówić.”). Najczęściej 
kłamiemy po to, aby unik-
nąć kłopotów lub osiągnąć 

nasze cele. Czynimy tak już 
jako kilkuletnie dzieci, mówiąc złoszczą-
cym się na nas rodzicom: „To nie ja rozbiłem 
ten wazon!” (uniknięcie kłopotów) lub „Nie 
mam nic zadane – mogę iść się pobawić?” 
(osiąganie celów). Kolejne lata to rozszerza-
nie repertuaru kłamstw i nabieranie w nich 
wprawy. Zanim jednak całkowicie potępimy 
kłamców warto zwrócić też uwagę na to, że 
czasem… warto kłamać. 

DOBRE KŁAMSTWA
Po pierwsze, istnieją profesje, w których umie-
jętność kłamania (lub mówiąc bardziej pre-
cyzyjnie – wprowadzania innych w błąd) jest 
ważną zawodową kompetencją, cenioną także 
społecznie. Np. oficerowie służb specjalnych 
czy też policjanci działający pod przykryciem 
– aby wypełniać swoje zadania niekiedy mu-
szą skutecznie kłamać, przybierać fałszywe 
tożsamości i wprowadzać innych w błąd. Uni-
kanie przedstawiania czystej prawdy popłaca 
także w zawodzie rzecznika prasowego, ad-
wokata czy – jakże by inaczej – polityka. Po 
drugie, istnieją tak zwane kłamstwa w dobrej 
sprawie. Pisarz i filozof, Leszek Kołakowski 
podał niegdyś bardzo dobry przykład takiego 
dobrego kłamstwa. Była nim odpowiedź na 
pytanie hitlerowskiego patrolu: „Czy ukrywają 
się tutaj Żydzi?”. Szczerość w takiej sytuacji 
oznaczałaby śmierć niewinnych osób. Jednak 
znacznie bardziej powszechne i niepokojące 
jest złe kłamstwo, które głęboko rani, a często 
nieodwracalnie niszczy relacje międzyludzkie. 
Dlaczego kłamstwo jest tak mocno wpisa-
ne w nasze obecne czasy i co musi nastąpić, 
aby nawet uczciwy człowiek skłamał – tym 
zajmiemy się w naszym następnym odcinku. 
A w międzyczasie zachęcamy Czytelników 
do skrupulatnej analizy Waszych codziennych 
relacji z bliskimi. Być może wynik tych ob-
serwacji potwierdzi Wam własny wizerunek 
jako osoby szczerej i prawdomównej. A być 
może… nie. 

Marlena Hess

BIBLIOGRAFIA:
• W. Wypler, Anatomia zdrady, Warszawa 2016.

Możemy próbować je ukryć, jednak nie jest to 
łatwe, o czym przekonał się Pinokio, słynny 
bohater bajki dla dzieci, któremu podczas 

TWOJA REKLAMA W DOBRYM MIEJSCU!
Zamów: reklama@mocnestrony.com.pl
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Gmina Michałowice – wydarzenia i informacje

SKALPINISTA – Jakub Popielarski
Gmina Michałowice może pochwalić się wieloma sportowymi talentami. 
Są nimi młode osoby, które obok obowiązków szkolnych znajdują czas na 
rozwĳ anie swoich pasji. Utalentowani sportowcy mimo młodego wieku 
są już mistrzami Polski, stawali na podium mistrzostw Europy lub świata. 
O jednym z nich – Marcie Wrzeszcz pisaliśmy wcześniej. Teraz chcieli-
byśmy opowiedzieć o Jakubie Popielarskim z Komorowa – członku Kadry 
Narodowej w skialpiniźmie (narciarstwie wysokogórskim) oraz  członku 
Polskiego Związku Alpinizmu.

J akub od 2018 r. jest członkiem 
Kadry Narodowej w skialpiniźmie 
– narciarstwie wysokogórskim (po-

wszechnie sport nazywany jest również 
skituringiem). Polega on na podcho-
dzeniu pod górę na nartach, a następnie 

zjeżdżaniu z niej.  Podchodzenie uła-
twiają foki (kiedyś wykonywano je 
z prawdziwej skóry zwierząt, teraz jest 
to silikonowa taśma o podobnej budo-
wie, którą podkleja się spód nart).  Jest 
to bardzo stary sposób poruszania się 
w górach, lecz obecnie stał się świet-
nym środkiem na spędzanie czasu wol-
nego oraz dyscypliną sportową.
Zawody są różnorodne, trwają od 
30 minut do 3 godzin, odbywają się 
w górach lub na skoczniach narciar-
skich. Przybierają różną formę: tzw. 
Vertical, Individual – podejścia i zjaz-
dy lub Sprint – gdzie stawia się na 
utrudnienia techniczne.  To dyscyplina 
wymagająca, w której mierzyć się trze-
ba ze sobą i warunkami pogodowymi, 
np. z silnym wiatrem.
W 2018 r. Jakub Popielarski wygrał 
Puchar Polski w kategorii kadetów. Za-
liczył także pierwszy start w Pucharze 
Europy, który rozgrywał się na zbo-
czach Etny. W ciągu jego dwuletniej 
przygody z tym sportem miał także 
szansę ścigać się z najlepszymi w Pu-
charze Świata. W styczniu 2019 r. zdo-
był trzecie miejsce w Pucharze Europy, 
które odbywały się w Austrii w Bis-
chofshofen. 
Sezon startów to oczywiście zima, ale 
przygotowania do sezonu trwają cały 
rok. Zimą młody sportowiec z gminy 

Michałowice spędza czas głównie na 
nartach  skiturowych i biegówkach. La-
tem jeździ na rowerze i nartorolkach, 
a najwięcej czasu poświęca biegom 
górskim. 

W zawodach tego typu też ma na swoim 
koncie kilka zwycięstw. Są to m.in.:
� Wicemistrzostwo Polski w biegu pod 

górę (na szczyt Kasprowego Wierchu 
– 1987 m n.p.m.) – dystans 10 km 
z przewyższeniem 1000 m  – 2017 r.;

� 3 miejsce j/w – 2018 r.;
� 9 miejsce na zawodach Eliminator 

(4-krotny podbieg pod górę Czanto-
ria) – 2018 r.;

� 2 miejsce w zawodach na Słowacji 
(Beh do Choča) – 2018 r.;

� 2 miejsce w biegu na Brestovą (dy-
stans 8 km i 1200 m przewyższenia) 
– 2018 r.;

� Wicemistrzostwo Polski na Pilsku 
– 2019 r.

Całoroczne treningi i zawody to ciężka 
praca – prawie 500 godzin spędzonych 
w większości w górach. Łączny dystans 
to 3000 km i 159 km przewyższenia 
(to tak, jakby wejść 20 razy z poziomu 
morza na szczyt Mount Everestu).

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY 
DALSZYCH SUKCESÓW!

UG Michałowice

DOŁĄCZ DO NAS!
ROZLICZ PIT
W GMINIE MICHAŁOWICE
TO TYLKO DWA KROKI � Wystarczy złożyć zeznanie po-
datkowe w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wpisać 
gminę Michałowice jako miejsce zamieszkania, a dzięki 
temu część Państwa podatku dochodowego będzie prze-
znaczona na działania realizowane w naszej gminie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym 
z głównych dochodów naszej gminy, stanowi aż 43,4%. 
Od każdego 1000 zł zapłaconego podatku do naszej 
gminy wraca blisko 38%, czyli 380 zł, ale tylko w przy-
padku, gdy nasi mieszkańcy:
�  składają zeznanie w Urzędzie Skarbowym w Pruszko-

wie oraz
�  wpisują gminę Michałowice jako miejsce zamieszka-

nia

TO TYLKO DWIE RUBRYKI DO WYPEŁNIENIA, A ZMIE-
NIĆ MOGĄ WIELE! Dzięki temu część Państwa podatku 
dochodowego zostanie przeznaczona na działania reali-
zowane bezpośrednio przez naszą gminę (szczegółowo 
– na co przeznaczane są nasze pieniądze – w infografice 
na stronie www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci).

Ustawa o PIT (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, 
art. 45 ust. 1b) określa, że urzędem skarbowym właściwym do skła-
dania rocznych zeznań podatkowych jest urząd stosowny według 
miejsca zamieszkania podatnika. Równoznaczne jest to z tym, że dla 
organu podatkowego adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia.

TELEOPIEKA MEDYCZNA
W czwartek, 21 marca, w Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się spot-
kanie informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych bezpieczeń-
stwem zdrowotnym mieszkańców gminy Michałowice w starszym wieku. 

C elem czwartkowego spotkania było 
przekazanie – zarówno seniorom, 
jak i ich rodzinom – informacji 

o sposobie działania teleopieki me-
dycznej oraz zorientowanie się, czy 
mieszkańcy gminy Michałowice są 
zainteresowani takim rozwiązaniem.

Obecnie w gminie Michałowice trwają 
prace nad uruchomieniem pilotażu ta-
kiej usługi oraz opracowaniem modelu 
finansowania. Ponadto rozpoznawany 
jest rynek, którego elementem są spot-
kania z firmami oferującymi takie roz-
wiązanie. Pierwsze spotkanie odbyło się 
z udziałem firmy Sidly, a zorganizowa-
ne zostało w szerszym gronie – uczest-
nikami byli pracownicy urzędu oraz 
mieszkańcy. 

INTENCJĄ GMINY JEST ZAPEWNIENIE TELEOPIEKI 
WSZYSTKIM POTRZEBUJĄCYM MIESZKAŃCOM, 
dlatego też jednym z istotnych czyn-

ników jest wiedza na temat zaintere-
sowania usługą. W związku z tym, na 
spotkaniu uczestnicy zostali poprosze-
ni o wypełnienie anonimowych ankiet, 
pozwalających na zorientowanie się, 
jaka jest skala zapotrzebowania. An-
kietę można również wypełnić elek-
tronicznie. Znajduje się ona na stronie 
internetowej: www.michalowice.pl.

URZĄD GMINY MICHAŁOWICE ZACHĘCA DO WY-
PEŁNIENIA ANKIETY, której wyniki pozwolą 
oszacować popyt mieszkańców na tego 
typu usługi. Jeżeli program spotka się 
z zainteresowaniem, gmina wystosuje 
wniosek o dofinansowanie dla miesz-
kańców na system teleopieki.
W spotkaniu wzięło udział 65 miesz-
kańców, głównie były to osoby starsze. 
Podczas wydarzenia padło wiele pytań 
dotyczących rozwiązań oferowanych 
przez firmę Sidly. 

UG Michałowice

Teleopieka 
medyczna
jest to system przeznaczony 
dla osób w wieku senioralnym, 
które chcą czuć się bezpieczniej. 
System, w postaci czujnika, który 
nosi się przy sobie, regularnie 
mierzy tętno i alarmuje 
opiekunów w przypadku 
przekroczenia wartości 
zadeklarowanych. Mierzy również 
temperaturę skóry, przypomina 
o konieczności zażycia leków. 
Jedną z ważniejszych funkcji jest 
automatyczna informacja do 
opiekuna o wykryciu upadku 
i miejsca upadku użytkownika. 
Ważna jest również możliwość 
natychmiastowego wezwania 
pomocy.
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Fot. Szymon Sawicki
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U nas pozbędziesz się bólu – bez leków Ośrodek Medycyny Manualnej 
i Osteopatii

NATURMED
Warszawa–Ursus, osiedle Gołąbki

ul. Koronacyjna 15

TERAPIA FIZYKALNO-MANUALNA 
to doskonała metoda na pozbycie się 
przyczyn uciążliwych dolegliwości bez leków.

Wojciech PAPAJEWSKI – terapeuta
Skutecznie pomaga w usuwaniu bólu – BEZ LEKÓW 

Różnorodne, bezinwazyjne metody zabiegów 
stosowanych w Ośrodku NATURMED 

bardzo często ratują przed operacjami.

ZAPISY
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 tel.: 22 662 49 07, 604 092 007
Ośrodek Naturmed proponuje 

do godne terminy i godziny zabiegów dla pracujących.

OSTEOPATIA, CHIROPRAKTYKA 
ORTOPEDYCZNA, 
SPECJALISTYCZNE MASAŻE, 
MOBILIZACJA KRĘGÓW, STAWÓW, 
MIĘŚNI itp. 

Nagłe lub przewlekłe 
bóle stawów (łokcio-
wego, nadgarstka), rąk, 
nóg, zaburzenia czu-
cia, bóle i zawro ty gło-  
wy, ograni cze nia rucho-
 mości bar ku, „pie kące” 
plecy i wiele, wiele in-
nych, jak np. dyskopatie czy przepukliny 
– utrud niają życie. Nie rzadko to właśnie 
chory kręgosłup jest „sprawcą” tych 
dolegliwości.
Mimo postępu medycyny akademickiej 
– nie wymyślono leku, który by „ustawił” 
wypadnięty dysk we właściwe położenie 
albo „zmusił” więzadła czy też mięśnie 
do „utrzymania” kręgosłupa, poszcze-

gólnych kręgów, stawów. Aby osłabić 
cierpienie, nierzadko zwiększamy 
częstotliwość stosowania środków 
przeciw bólowych, co w konsekwencji  
powoduje innego rodzaju dolegliwości 
– ze stro ny układu pokarmowego. 

Może to właściwa pora, aby nareszcie 
pomóc sobie w inny, skuteczny sposób.

Postępowanie w ośrodku medycznym NATURMED:
1.   Przyjście na bezpłatną wizytę kwali� kacyjną 

(należy przynieść wyniki badań – rentgen, rezonans 
lub tomogra� ę – aby ustalić na ich podstawie 
i po przeprowadzonym z pacjentem wywiadzie 
PRZYCZYNY dolegliwości oraz określić możliwości 
leczenia albo przeciwwskazania). 

2.    Wykonanie pierwszego zabiegu dostosowanego indywidu-
alnie do każdego pacjenta (brane są pod uwagę: 
wiek pacjenta oraz ewentualne choroby towarzyszące).

W ramach Praskiego Otwartego Samozwańczego Uniwersytetu Latają-
cego* odbył się w jednej z praskich klubokawiarni wykład prof. Jakuba 
Lewickiego** – Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. W czasie spotkania publiczność miała okazję poznać styl i prio-
rytety pracy prof. Lewickiego oraz obejrzeć wybrane zdjęcia obiektów, 
które znalazły się w rejestrze zabytków w Warszawie i na Mazowszu za 
kadencji prelegenta, a więc od marca 2017 roku.

NOWE OBIEKTY W REJESTRZE ZABYTKÓW 
Z NASZEGO REGIONU
Niemal 200 mazowieckich zabytków 
zostało wpisanych do rejestru zabyt-
ków województwa mazowieckiego 
od początku 2017 r. Wśród nich znaj-
dują się budynki mieszkalne, dwory 
i dawne pensjonaty, budynki sakralne 
oraz obiekty użyteczności publicznej. 
Tylko w 2018 r. podjęto 77 decyzji 
dotyczących wpisów, w tym 61 doty-
czyło zabytków nieruchomych, a 16 
– zabytków ruchomych (wpisujących 
ponad 500 obiektów).  Wśród prio-

rytetów obecnego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków jest m.in. 
ochrona i konserwacja architektury 
kolejowej, obiektów drewnianych 
czy domów letniskowych. Podjęto 
już działania mające zapewnić lepszą 
ochronę dla wiatraków Mazowsza. 
– Chronimy już obiekty z czasów od-
budowy Warszawy, czego przykładem 
jest wpis do rejestru zabytków kamie-
nicy  z części Nowego Miasta przy ul. 
Brzozowej 1/3, według projektu H. 

Trojanowskiej z 1959 roku – zwró-
cił uwagę prof. Lewicki. Tłumaczył: 
– Każdy obiekt wpisany do rejestru 
zabytków pozwala na występowanie 
o finansowanie remontów. (…) Na 
Mazowszu władze lokalne mają nie-
chęć do inwestowania w tego typu 
obiekty. (…) Znacząco wzrosła kwota 
dotacji na prace na obiektach zabyt-
kowych. Do końca lutego wpłynęło 
ok. 400 wniosków o dofinansowanie 
[w roku 2019 budżet będący w dys-
pozycji Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków wy-
nosi prawie 20 mln złotych – przyp. 
aut.]. Prof. Jakub Lewicki stwierdził 
również podczas spotkania: – Trzeba 
nadrobić wieloletnie zaniedbania na 
Mazowszu. Wiele obiektów znajduje 
się w stanie upadku. Podkreślił także, 
że zabytki są często wmanewrowywa-
ne w awanturę polityczną, co oznacza 
dla nich wielką stratę. 
– Wiele robimy, by nie dać się uwikłać 
w medialne afery (…). Stopień agresji, 
z jakim codziennie się spotykam, jest 
nieprawdopodobny – dodał.
Obiekty  z naszego obszaru, wpisane 
do tej pory za kadencji prof. Lewickie-
go, prezentujmy poniżej.

PRUSZKÓW
Jakub Lewicki podpisał decyzję 
o wpisie do rejestru zabytków budyn-
ku mieszkalnego Zakładów Napraw-
czych Taboru Kolejowego, zwanego 
„Starą papiernią”, wzniesionego 

ok. 1890 roku przy Broniewskiego 
1A w Pruszkowie. Po prawdopodob-
nym fiasku przedsięwzięcia związa-
nego z produkcją tapet, budynek stał 
się własnością kolei (ok. 1895–1901). 
Zakłady przeznaczyły „papiernię” 
na cele mieszkalne dla pracowników 
warsztatów oraz wymuszoną zmianą 
funkcji adaptacji budynku. W czasie 
II wojny światowej 
w budynku papierni 
(1940–41) funkcjono-
wał obóz karny dla 
miejscowych Żydów. 
Po wojnie budynek 
stał się ponownie 
własnością Zakładów 
Naprawczych Taboru 
Kolejowego i wciąż 
służy celom miesz-
kalnym. Obiekt jest 
materialnym świade-
ctwem rozwoju osady 
fabrycznej w końcu 

XIX w. Jako gmach 
towarzyszący zakła-
dom remontowym ko-
lejnictwa, stanowiący 
zespół o rozbudowa-
nej strukturze z za-
pleczem mieszkalnym 
i obsługą administra-
cyjną był najwięk-
szym tego typu kom-
pleksem na terenie 
ówczesnego państwa 
polskiego.

GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
Dzięki wpisowi do rejestru podle-
gają szczególnej opiece i ochronie 
prawnej podlega również willa „Wil-
śniaczek”. Powstała ok. 1930 roku 
w Ożarowie Mazowieckim przy 
ul. Janusza Kusocińskiego 5. Obiekt 
został zaprojektowany i wzniesiony 

Ponad 2 lata działań obecnego  Mazowieckiego 

  *   Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający (POSUL): varsavianistyczna, społeczna, 
oddolna inicjatywa edukacyjna pod patronatem Miesięcznika Stolica i Związku Stowarzy-
szeń Praskich.  – Nie pobieramy opłat od słuchaczy, nie bierzemy od nikogo dotacji, a nasi 
prelegenci wykładają z poczucia misji, obowiązku oraz ku chwale Pragi i całej Warszawy 
– zapewniają organizatorzy

**  Jakub Aleksander Lewicki – prof. nauk technicznych, specjalista z zakresu architektury i hi-
storii sztuki, od marca 2017 roku Mazowiecki Konserwator Zabytków (powołany przez Woje-
wodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę, zastąpił na tym stanowisku Barbarę Jezierską). Autor 
książek i ponad 140 artykułów naukowych w wydawnictwach międzynarodowych i ogólno-
polskich. Badacz tematyki Mazowsza i zabytków Warszawy, wieloletni działacz społeczny na 
rzecz zabytków regionu
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w późnym stylu dworkowym dla Mie-
czysława Mariana Wiśniakowskiego 
– kontrolera Najwyższej Izby Kontro-
li Państwowej i profesora Szkoły Han-
dlowej w Warszawie. Jest skromnym, 
ale dobrym przykładem tego stylu. 
Już od końca XIX w. na ziemiach pol-
skich poszukiwano form wyrazu, któ-
re podkreśliłyby narodową odrębność 
nowo powstającej architektury. Na 
fali tych poszukiwań rozpowszech-
nił się też styl dworkowy. Niedaleko, 
w Duchnicach do rejestru zabytków 
wpisany został Pałac wraz z otocze-
niem z 1 poł. XIX wieku według 
projektu S. Kierbedzia.

PODKOWA LEŚNA
Rejestr zabytków nieruchomych wo-
jewództwa mazowieckiego wzbogacił 

się o budynek Willi „Jukawa” z 1928 
roku, położony przy ul. Parkowej 19 
w Podkowie Leśnej. Wpisany został 

również dom rodzi-
ny Kończykowskich, 
wzniesiony ok. 1933 
roku, wraz z budyn-
kiem gospodarczym 
i terenem posesji. 
Dom położony jest  
przy ul. Bażantów 8 
w Podkowie Leśnej 
– stanowi dobry przy-
kład jednorodzinnego 
budownictwa okresu 
międzywojennego.  

HISTORYCZNE HALE URSUSA – BRAK ICH W REJESTRZE ZABYTKÓW. 
POWODÓW KILKA
– Staram się chronić i wpisywać do re-
jestru zabytków zakłady poprzemysło-
we. Wszystkie muszą być adoptowane 
do innych celów. Nigdzie na terenie 
Warszawy już nie będzie działała pro-
dukcja – mówił podczas wykładu na 
Pradze prof. Jakub Lewicki. Przy okazji 
zapytaliśmy o sytuację ochrony m.in. 
budynków pofabrycznych w Dzielnicy 
Ursus. – W Ursusie zadziałaliśmy zbyt 
późno – przyznał. 
Mazowiecki Konserwator chwalił się 
m.in. wpisaniem do rejestru budynku 
dawnej Elektrowni Gminy Letniska 
Falenica wraz z otoczeniem. Obiekt 
przy ul. Gruntowej 2 w Warszawie jest 

jednym z ostatnich reliktów zabudowy 
pofabrycznej w Falenicy, zachowa-
nym praktycznie w niezmienionym 
kształcie. Został oddany do użytku 
1 kwietnia 1929 r. Konserwator wy-
mienił także wpisany do rejestru zespół 
zabudowań Instytutu Tele-i Radio-
technicznego przy ul Ratuszowej 11 
w Warszawie. Ostatnio w rejestrze zna-
lazła się dawna Warszawska Fabryka 
Sprzętu Spawalniczego „Perun” (czte-
ry hale) przy ul. Grochowskiej 301/305 
wraz z terenem posesji (zał. w 1910 
r.). Z Mazowsza za przykład ochrony 
obiektów poprzemysłowych podał pło-
cką odlewnię Fabryki Maurycego – re-

likt przypominający o dawnych fabry-
kach maszyn rolniczych, powstających 
w tym rejonie miasta od 2. poł. XIX w. 
– Takie obiekty muszą być wpisywane, 
bo są rozbierane bądź dramatycznie 
przekształcane – podkreślał prof. Le-
wicki. Na nasze pytanie o pofabryczne 
zabudowania w Ursusie odpowiedział, 
że takie wpisy należą do tych „bardzo 
trudnych”.

SPRAWA WPISU DO REJESTRU 
ZABYTKÓW W SĄDZIE
Przypomnijmy. W pierwszych miesią-
cach 2017 roku media informują o nisz-
czeniu pofabrycznych ursuskich hal 

przez spółkę deweloperską CPD SA, 
a jej prezes oświadczyła w rozmowie 
z jedną z gazet, że obiekty te „same się 
zawaliły”. Nakaz wstrzymania robót 
wydał wtedy stołeczny konserwator za-
bytków, a zaraz potem również powia-
towy inspektor nadzoru budowlanego. 
28 kwietnia 2017 roku Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
wydaje decyzję o wpisaniu do reje-
stru zabytków nieruchomych woj. 
mazowieckiego budynków fabrycz-
nych wraz z otoczeniem, stanowią-
cych pozostałości zespołu budow-
lanego Zakładów Mechanicznych 
„Ursus”. Według naszych informacji 
od Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego, od tej decyzji skarżący – Ga-
ston Investments sp. z o.o. sp. k. z sie-
dzibą w Warszawie – wniósł odwołanie 
do MKiDN. Minister Kultury decyzją 
z 25 maja 2018 roku orzekł o uchyleniu 
zaskarżonej decyzji w całości i przeka-
zaniu sprawy do ponownego rozpozna-
nia przez Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Na 
tym batalia sądowa się nie skończyła. 
Gaston Investments złożył sprzeciw do 
WSA od decyzji MKiDN z  25 maja 
2018 roku. WSA otrzymał sprzeciw 
10 września 2018 roku.

MAZOWIECKI KONSERWATOR 
ZABYTKÓW ZNÓW ZAJMIE SIĘ 
WPISEM HAL
Jednak wyrokiem z 18 września 2018 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny od-
dalił sprzeciw strony skarżącej. Wy-
rok uprawomocnił się od 11 stycznia 
2019 roku. Akta administracyjne spra-
wy wraz z odpisem prawomocnego 
orzeczenia zostały przekazane przez 
WSA do Ministra Kultury 7 marca 
2019. Oznacza to, że decyzja MKiDN 
z 25 maja 2018 roku stała się prawo-
mocna, a postępowanie dotyczące 
wpisu do rejestru zabytków ponownie 
wróci do rozpoznania przez Mazowie-
ckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Sytuację potwierdza Mar-
cin Dawidowicz – Kierownik Wydzia-
łu Rejestru Zabytków i Dokumentacji 
z Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Warszawie:  – Dokumenty zo-

stały przesłane do MWKZ w ubiegłym 
tygodniu (12 marca) i niezwłocznie po-
dejmiemy dalsze działania w sprawie. 
Konieczne są: zwołanie oględzin obiek-
tu, wykonanie brakującej dokumentacji 
– tłumaczy. 

ZBYT PÓŹNE WDROŻENIE 
MECHANIZMU PRZECIWDZIAŁANIA 
ROZBIÓRKOM
– Współpraca w zakresie przeciw-
działaniu niszczenia obiektów nieru-
chomych została zintensyfikowana 
w 2018 r., odbyło się w tej sprawie 
kilka spotkań. Bezpośrednią okazją do 
zweryfikowania skuteczności działania 
służb i ich współpracy było zagrożenie 
rozbiórką dawnej fabryki Warszaw-
skich Zakładów Mechanicznych przy 
ul. Czerniakowskiej w Warszawie (je-
sień 2018). Dzięki zaangażowaniu Po-
licji i pracowników WUOZ pierwsze 
próby uruchomienia sprzętu rozbiórko-
wego zostały powstrzymane, a proce-
dura wpisu fabryki do rejestru dobiega 
już końca – poinformował Marcin Da-
widowicz. – Mechanizm zapobiegania 
rozbiórkom działa – zapewniał na spot-
kaniu prof. Jakub Lewicki. Szkoda, że 
mechanizm nie działał już w 2017 roku, 
kiedy niszczono zabytkowe hale pofa-
bryczne Ursusa.

JAK CHRONIONA JEST ZABYTKOWA 
KOLEKCJA W HALI 270?
Zadałam pytania także odnośnie kolek-
cji dawnej fabryki w Ursusie – wciąż 
nie wiadomo, czy kiedykolwiek zo-
stanie wykupiona dla mieszkańców 
Dzielnicy Ursus, bo na razie jest ciągle 
w rękach Polskiego Holdingu Obron-
nego. – MWKZ jest w stałym kontakcie 
z jej obecnym właścicielem. Kolekcja 
jest w dobrym stanie i nie grozi jej roz-
proszenie. Przepisy ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami dają 
możliwość wpisu do rejestru zabytków 
nieruchomych tylko w przypadku ich 
udowodnionego zagrożenia, w związ-
ku z tym nie mamy obecnie możliwości 
prawnych objęcia kolekcji dodatkową 
ochroną prawną – wyjaśnił. 

Agnieszka Gorzkowska
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Muzeum Miasta Piastowa?
Niewiele miast w Polsce, szczególnie niewielkich, może poszczycić się włas-
nym muzeum. Taka placówka właśnie powstaje w Piastowie.

Wszystko zaczęło się od Izby Pamię-
ci Harcerskiego Kręgu Seniorów 
z Piastowa. Harcerze Seniorzy 

zgromadzili przez lata imponujący zbiór 
bardzo cennych pamiątek. W 2015 roku 
seniorzy przekazali swój zbiór miastu, 
a ich opiekunem został Daniel Dale-
cki, prowadzący archiwum zakładowe 
Urzędu Miasta. Burmistrz Piastowa 
Grzegorz Szuplewski zaproponował 
utworzenie  archiwum miejskiego i 1 
marca 2017 r. to nastąpiło – Rada Miasta 
przyjęła statut archiwum. Od czerwca 
2017 r. dyrektorem Archiwum Miejskie-
go mianowano, doskonale merytorycz-
nie przygotowanego do tej roli, Daniela 
Daleckiego. Jest on historykiem, ma 
też studia podyplomowe z archiwistyki 
i zarządzania dokumentacją. Obecnie 
jest w trakcie studiów podyplomowych 
z muzealnictwa.

Zapytałem dyrektora... 
... jak obecnie wygląda sytuacja archi-
wum i czy zebrane pamiątki mogą oglądać 
mieszkańcy?
– Początkowo baliśmy się dokonywać 
dużych zmian w dawnej Izbie z uwagi 
na sentymentalne podejście do kolekcji 
członków Kręgu Seniorów. Wystrój 
zmieniliśmy w listopadzie 2018 r. Har-
cerze z radością zaakceptowali nasze 
zmiany. Stworzyliśmy profil na facebo-
oku. Mamy już ponad 2 tysiące stałych 
uczestników. Staramy się pokazywać 
na wszelkich imprezach miejskich, pik-
nikach. Dostaliśmy fundusze z budżetu  
i zaczęliśmy prezentować nasze zbiory. 
Po inwentaryzacji i wycenie, w czym 
wsparli nas pracownicy Muzeum Har-
cerstwa i Muzeum Niepodległości 
z Warszawy, stwierdziliśmy, że mamy 
ogromną przewagę muzealiów nad 
archiwaliami. Należałoby te pamiątki 
historii odpowiednio wyeksponować, 
co nie jest możliwe w archiwum. Nie 

mogliśmy eksponować np. uzbrojenia, 
bo to pozostaje wyłącznie w gestii mu-
zeów. W okresie II wojny światowej 
Piastów bardzo przysłużył się w walce 
przeciw najeźdźcom, miała tu miejsce 
produkcja broni, rozwinięta była kon-
spiracja.
Na styczniowej sesji Rada Miejska Pia-
stowa dokonała zmian naszego statutu, 
dopisując nam w strukturze – Muzeum 
Miasta Piastowa, które jest teraz ofi-
cjalną komórką organizacyjną Archi-
wum Miejskiego. Pozwoli to nam na 
pozyskiwanie dodatkowych środków 
zewnętrznych. Będziemy mogli podjąć 
współpracę z innymi muzeami na za-
sadzie wypożyczania eksponatów czy 
wystaw. Nasza ekspozycja cały czas się 
rozszerza.

To wszystko wymaga poświęcenia wielu 
godzin pracy. Ile osób jest zatrudnionych 
w placówce?
– Ja, jako dyrektor, jestem zatrudnio-
ny na 1/2 etatu, na 1/2 etatu Katarzyna 
Misztal – księgowa i na 1/4 etatu Ra-
fał Marasek – radca prawny, który jest 
jednym z ojców założycieli i pracuje ze 
mną od początku, co daje łącznie 1 i 1/4 
etatu. Robimy tutaj wszystko: pracuje-
my jako kadra zarządzająca, sprzątacze, 
kreatorzy wystaw, muzealnicy, archi-
wiści, konserwatorzy, dekoratorzy. Jest 
też grono stałych współpracowników, 
którzy za kawę i pogawędkę o historii 
pomagają naprawdę dużo. Chciałbym 
wymienić Wojtka Stanaszka, który jest 
gotowy do pomocy w każdej chwili, 
Piotra Wojtczuka, społecznika, byłego 
radnego i Rafała Pławika ze Stowarzy-
szenia Historycznego Rok 1920, który 
wspiera nas swoją ogromną wiedzą i do-
świadczeniem na temat militariów. Po-
darował również dla naszej ekspozycji 
mundury z własnych zbiorów. Otaczają 
nas prawdziwi pasjonaci. 

W jaki sposób pozy-
skujecie nowe eks-
ponaty?
– Najczęściej, nie-
stety, zdarza się to 
po śmierci piasto-
wian, którzy m.in. 
tworzyli Izbę Pa-
mięci. Dużo prze-
kazała nam rodzina 
po śmierci druha 
Eugeniusza Prusa 
w 2017 r. oraz po śmierci druha Irene-
usza Wierzbowicza w 2018 r. Pułkow-
nik Jan Sadowski, jeden z pierwszych 
założycieli Izby Pamięci, już w 1984 r. 
przyniósł do Izby wiele swoich pamią-
tek, m.in.: wojskowe siodło, narty, laskę 
harcerską. Młode pokolenie kontaktuje 
się z nami przez profil facebook lub za 
pomocą poczty elektronicznej: – Mam 
to i to, czy jesteście zainteresowani? 
Kiedyś ktoś zadzwonił: – Proszę przy-
jechać, mam przedmioty z okresu PRL. 
Pojechałem i przywiozłem pełny ba-
gażnik. Największym naszym odbiorcą 
są zorganizowane wycieczki szkolne. 
Dla nich nawet okres Polski Ludowej to 
odległa historia – nie znają maszyny do 
pisania, gramofonu. U nas można obej-
rzeć stare telewizory, radioodbiorniki, 
żelazka z duszą. Planujemy zorganizo-
wać specjalną salkę, poświęconą PRL.

Przydałby się większy lokal...
– Tak, przede wszystkim tutaj jest utrud-
niony dostęp dla osób niepełnospraw-
nych, przestrzeń wystawowa jest skrom-
na, a pomieszczenia, którymi aktualnie 
dysponujemy są równocześnie miejscem 
naszej pracy.

Jak Pan sobie wyobraża przyszłość muze-
um? 
– Ma to być miejsce, do którego można 
przyjść wypić kawę, sok, zapoznać się 

z historią. Możliwość nauki przez zaba-
wę, np. ułożenie rozsypanych zdjęć na 
stole multimedialnym. Chciałbym, żeby 
powstała przestrzeń, która będzie inte-
growała mieszkańców i wprowadzi tutaj 
życie. Tymczasem staramy się w tych 
warunkach, jakie są,  zrobić jak najwię-
cej. Digitalizujemy kroniki. Idzie to do-
syć mozolnie z uwagi na braki kadrowe. 
Są już dostępne 4 kroniki Zygmunta Ko-
sewskiego, zwycięzcy konkursu z 1926 
roku na nazwę miasta, kroniki stra-
żaków, kronika z poświęcenia Szkoły 
Podstawowej nr 2 i kronika Spółdzielni 
Transportowej Strażaków. Profesjonal-
ne skanowanie wymaga dużych plików 
i proces jest długofalowy.

Czy są zapewnione techniczne możliwości 
wykonywania tych prac?
– Mamy porządny komputer, stół do di-
gitalizacji 1 x 1 m, serwer, do którego są 
podłączone wszystkie nasze urządzenia, 
aparat fotograficzny. Są już zdigitali-
zowane niektóre książki, część zdjęć, 
kronika Piastowa od początku do 1994 
roku, która jest udostępniona również 
do Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. 
Mamy nagranych kilka wywiadów z na-
szymi mieszkańcami – ze Sławomirem 
Łubińskim, autorem „Ballady o Janusz-
ku”, ze strażakiem Chojnackim. Ta hi-
storia mówiona jest niezwykle cenna 
i atrakcyjna, ale trudna do uzyskania, 

bo wymaga poświęcenia dużo czasu, 
a również pewnych kompetencji, co 
często przekracza możliwości wolonta-
riuszy.
Miejmy nadzieję, że Rada Miasta przezna-
czy większe fundusze i może dostaniecie 
nowy lokal dla Muzeum.
– To jest bardzo potrzebne, kultura 
sama na siebie nigdy nie zarobi.

Tekst i zdjęcie u góry
Jacek Sulewski

WIĘCEJ ZDJĘĆ – NA MOCNESTRONY.COM.PL

DYREKTOR 
DANIEL DALECKI 
ZAPRASZA...
– Aktualnie zapraszam na pierw-
szą w historii naszej jednostki 
WYSTAWĘ – MIŚ PATRIOTA, 
opartą na historii niedźwiedzia 
Wojtka, żołnierza II Korpusu 
Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie i niedźwiedzicy Baśki 
Murmańskiej, przygarniętej 
w północnej Rosji przez żołnie-
rzy I Korpusu Polskiego gen. Jó-
zefa Dowbor-Muśnickiego 
w 1919 roku. 
Wystawa została zorganizowana 
wspólnie z Przedszkolem nr 4 i To-
warzystwem Historycznym Rok 
1920. Będzie czynna do 31 maja. 
Odwiedziło nas już 5 grup szkol-
nych z klas od 0 do 5 z SP nr 2 
z Piastowa.
Zachęcam też do przekazywania 
pamiątek do nas, jako jednostki, 
która udostępnia je publiczności, 
a przede wszystkim młodym poko-
leniom. Na wizyty trzeba umawiać 
się telefonicznie lub e-mailowo: 
Piastowskie Archiwum Miejskie, 
ul. 11-go Listopada 8 (klatka A, 
II piętro). Telefon: 22 770 52 17;
e-mail: pam@pam.piastow.pl

Rafał Pławik ze Stowarzyszenia Historycznego Rok 1920 opowiada dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 2 historię niedźwiedzia Wojtka i niedźwiedzicy Baśki.  ZDJ. ARCHIWUM PAM

🏀
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REKLAMĘ lub OGŁOSZENIE 
DROBNE w dwutygodniku 
„Mocne Strony” można zamówić na 
DWA SPOSOBY:

�  drogą e-mailową na adres: 
reklama@mocnestrony.com.pl 

�   osobiście w Agencji 
Reklamowej „LINEA”
02-495 Warszawa URSUS, 
UL. CIERLICKA 2
w dni powszednie (pn.–pt.) 
w godz. 800–1700

UWAGA! OGŁOSZENIA DROBNE 
TEKSTOWE TYLKO W MODUŁACH 
W RAMCE:

 1  moduł
 (47 mm × 30 mm) –   30 zł netto

 2  moduły
 (47 mm × 60 mm)  –   50 zł netto

 3  moduły
 (47 mm × 90 mm)  –   70 zł netto

ZAMÓWIENIE REKLAMY
lub OGŁOSZENIA 

na 7 dni przed kolejną datą 
wydawniczą gwarantuje 

publikację. 
Wszystkie reklamy i ogłoszenia 

są widoczne 
przez co najmniej 2 tygodnie 

również na naszej stronie internetowej 
www.mocnestrony.com.pl 

– aż do kolejnego wydania.

ZAMAWIANIE  OGŁOSZEŃ 
DROBNYCH I  REKL AM

OGŁOSZENIA DROBNE
LEKARSKIE

WIZYTY DOMOWE

Lekarz specjalista PSYCHIATRA 
z doświadczeniem 
w diagnozowaniu i leczeniu: 
– problemów wieku podeszłego 

(psychogeriatria),
– osób cierpiących na zaburzenia 

nastroju, nerwice oraz psychozy. 

Elastyczne godziny wizyt. 
Teren Ursusa, Włoch i okolic. 

tel.: 694-380-980

KUPIĘ

WYNAJMĘ LOKAL

ANTYKI ZA GOTÓWKĘ
Antyki, obrazy, meble, srebra, 

platery, brązy, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, orzełki, 

ryngrafy, szable, bagnety

tel.: 601 336 063

WYNAJMĘ
lokal 37 m2 w Ursusie

– obecnie sklep z ubraniami

tel.: 515 598 326

Turniej EYBL w Komorowie
W dniach 21–24 marca 
2019 roku w hali sporto-
wej w Komorowie odbył 

się turniej Europejskiej Mło-
dzieżowej Ligi Koszykówki. Na 

parkiecie komorowskiej szkoły zagrały 
najlepsze młodzieżowe drużyny (rocznik 
2005) z Niemiec, Danii, Ukrainy, Litwy, 
Kazachstanu, Łotwy i Polski.

O ficjalnego otwarcia turnieju do-
konali: Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Komorowie 

Małgorzata Głodowska, Wicedyrektor 
Wojciech Bentyn oraz trener i organi-
zator Akademii Koszykówki Komorów 
Grzegorz Tomaszewski. Zaprezento-
wały się wszystkie biorące udział ze-
społy i odegrano hymny państwowe.
Jak powiedział trener i twórca komo-
rowskiej Akademii, Grzegorz Toma-
szewski: – Turniej był niezwykle ważny 
dla zawodników pod względem szkole-
niowym. Podobnie jak na poprzednich 
turniejach euroligowych w Rydze i w 
Mińsku grali bez względu na wynik sy-
stemem zmian zawodników według 
pasarelli (zmiany całego składu przez 
3 kwarty, w połowie każdej z 3 pierw-
szych kwart). Grali więc wszyscy za-
wodnicy i to było o wiele ważniejsze niż 
końcowe wyniki, chociaż i tak nie ma 
się czego wstydzić. W procesie szkole-
nia niezwykle ważne są jak najczęstsze 
konfrontacje z silnymi zespołami. W roz-
grywkach krajowych zespoły z Komoro-
wa rzadko grają z równorzędnymi prze-
ciwnikami. Przewaga punktowa bywa 
na poziomie kilkudziesięciu punktów. 
Trenerowi i zawodnikom mecze z czo-
łowymi, zagranicznymi zespołami po-
kazały, nad czym trzeba popracować 
zarówno indywidualnie jak i zespołowo. 

Trener dodał, że rozgrywki przebiega-
ły w duchu fair play i że jest dumny ze 
swoich koszykarzy.
Również wizerunkowo cała impreza 
wypadła doskonale. Hala Zespołu Szkół 
w Komorowie z elektroniczną tablicą 
i trybunami na 300 miejsc sprostała 
międzynarodowej imprezie. Kibice 
dopisali i popisali się świetnym sporto-
wym, kulturalnym dopingiem. Rodzice 
pomagali na wielu płaszczyznach. 
Turnieju nie udałoby się zorganizować 
bez wsparcia Gminy Michałowice. 
Wójt Pachecka okazała się zarówno 
kibicem, jak i prawdziwym gospoda-
rzem. Wyasygnowała środki finanso-
we, umożliwiające pokrycie kosztów 
pobytu i wyżywienia zagranicznych 
drużyn. W rozgrywkach Euroligi jest 
zasada, że gospodarz musi zapewnić 
gościom zakwaterowanie w minimum 
trzygwiazdkowym hotelu oraz wyży-
wienie. A przyjechało 100 osób. Były 
oczywiście puchary, statuetki, medale 
i nagrody rzeczowe. Franciszek Szular 
z Komorowa, kapitan drużyny, został 
wyróżniony jako jeden z pięciu najlep-
szych zawodników turnieju.

O trenerze...
Wojciech Bentyn – wicedyrektor, a jed-
nocześnie nauczyciel wychowania fi-
zycznego z 32-letnim stażem) – po-
wiedział nam, że wiele lat temu trener 
Tomaszewski był jego wyróżniającym 
się uczniem, a po latach wrócił do ko-
morowskiej szkoły i stworzył sławną 
już Akademię Koszykówki. Być może 
za kolejne kilka lat to właśnie jego wy-
chowankowie będą odnosić sukcesy 
w klubach ekstraligowych albo w repre-
zentacji.

Tekst i zdjęcia  Jacek Sulewski

WYNIKI MECZÓW AKADEMII KOSZYKÓWKI KOMORÓW (AK KOMORÓW):
AK Komorów – Birzai (Litwa)  74 : 71  po dogrywce
AK Komorów –  Falcon ( Dania )  50 : 52
AK Komorów  –  Astana ( Kazachstan)  52 : 56
AK Komorów  –  Jena ( Niemcy )  67 : 38

AK Komorów  –   Pomerania (Kadra
 Pomorza Polska ) 60 : 62

MECZ
AK KOMORÓW – F

ALCON (DANIA)

ZAKOŃCZENIE TURNIEJU 
– PANI WÓJT WRĘCZA ZAWODNIKOM 
PUCHARY I NAGRODY RZECZOWE

🏀

Fo
t. 

AK
 K

om
or

ów
/F

ac
eb

oo
k

Fo
t. 

J.
 S

ul
ew

sk
i

Fo
t. 

J.
 S

ul
ew

sk
i

Fo
t. 

J.
 S

ul
ew

sk
i



 NR 5(56)/2019  (ROK IV)    |    28 MARCA 2019 R.    |    Mocne Strony16 dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE  –  dzielnica URSUS  –  miasto PIASTÓW  –  miasto PRUSZKÓW  –  miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI  –  gmina MICHAŁOWICE

KALENDARZ KULTURALNY

URSUS
OŚRODEK KULTURY 
„ARSUS”
ul. TRAKTORZYSTÓW 14, 
SPRZEDAŻ BILETÓW OK. „Arsus” w dniach: 
– pon., śr., pt. w godz. 10.00 – 14.00 oraz 
– wt., czw. w godz. 15.00 – 19.00, 
od poniedziałku do piątku, tel. 22 478 39 36
lub na portalu WWW.BILETYNA.PL (zamówienia 
indywidualne i zbiorowe). Pobliski parking – Plac Czerwca 
1976 r. przy Urzędzie Dzielnicy Ursus

01.04, godz. 16.00 (sala klubowa)
Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim 
„Metafora”. Prowadzenie Anna Rykowska. 
Analiza materiałów do XII Almanachu pt. „Po-
kój gościnny”. WSTĘP WOLNY

04.04, godz. 17.00 (sala kameralna)
Światowy Dzień Poezji i Muzyki. Ogólnopolski 
Konkurs Literacki im. Gustawa Herlinga Gru-
dzińskiego z udziałem literata i krytyka Alek-
sandra Nawrockiego. WSTĘP WOLNY

05.04, godz. 19.00 (sala kameralna)
Salonik Sztuka Arsus – Program poetycko-
-muzyczny pt. „Kobieta i mężczyzna, czyli 
powiedz mi jak mnie kochasz?” w wykonaniu 
Dariusza Jakubowskiego (aktora) – recytacje, 
Katarzyny Thomas – śpiew i Piotra Szafrańca 
– pianino (akompaniament). 
Muzyczna podróż w poszukiwaniu spełnienia 
i miłości. WSTĘP WOLNY

06.04, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”)
Wernisaż wystawy ceramiki Bożeny Głażew-
skiej-Rzeźnik, Moniki Piotrowskiej i Aleksandra 
Bieguńskiego. Ekspozycja czynna do 5 maja.
 WSTĘP WOLNY

10.04, godz. 9.00–13.00 
(sala widowiskowa)
Przegląd Artystyczny Świetlic Szkolnych 
Dzielnicy Ursus (piosenka, teatr, taniec, mu-
zyka, plastyka). Organizacja – Szkoła Pod-
stawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 
i Ośrodek Kultury „Arsus”. WSTĘP WOLNY

12.04, godz. 17.30; 20.20
(sala widowiskowa)
Występ Kabaretu Skeczów Męczących w najnow-
szym programie z okazji 15. lecia działalności. 
Pamiętasz jak to było mieć 15 lat? – taki właśnie 
jest program Kabaretu Skeczów Męczących – pe-
łen entuzjazmu, lekkości i niepohamowanej rado-
ści. W połączeniu ze scenicznym doświadczeniem 
i niepowtarzalnym stylem KSM powstał legendarny 
spektakl, którego nie możesz przegapić.  
 CENA BILETU 60 ZŁ / 70 ZŁ / 80 ZŁ.

14.04, godz. 12.30 (sala widowiskowa)
Bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Wiosna Pia-
sta Kołodzieja” w wykonaniu artystów Teatru 
„Koliberek” w ramach cyklu „Niedzielne Spot-
kania z Teatrem”. CENA BILETU 10 ZŁ.
Wiosenna opowieść o postrzeganiu, starej polskiej 
tradycji. Piast Kołodziej razem ze swoją żoną Rze-
pichą sprawiają wiosenną niespodziankę swojemu 
synowi Ziemowitowi. To worek zalet ludzkich. Wios-
na jako odrodzenie przyrody i mądrości człowieka.

24.04, godz. 9.00–17.00 
(sala widowiskowa)
Eliminacje zespołów i solistów w Konkursie 
Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”. 
Prowadzenie Bogdan Kałużny. WSTĘP WOLNY

26.04, godz. 18.00 i 20.30
(sala widowiskowa)
Występ kabaret PARANIENORMALNI w pro-
gramie jubileuszowych VIP TOUR.
Artystów zobaczymy m.in.: w skeczu „Kino” – ko-
medii pomyłek prezentującej iście czeski humor, 

czy fenomenalnym „Porsche”, gdzie z poczuciem 
dumy klasycznego Janusza, zmierzy się sprzedaw-
ca samochodów luksusowych. Nie zabraknie także 
scenek z życia codziennego czy krzywego zwier-
ciadła dla relacji damsko-męskich. Na scenie wy-
stąpią Robert Motyka i Michał Paszczyk oraz gość 
specjalny, który zostanie poddany humorystycznej 
obróbce termicznej.  
 BILETY: 85 ZŁ / 75 ZŁ / 65 ZŁ.

29.04, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
Koncert Galowy Konkursu Piosenki Polskiej 
„Kocham Cię Ojczyzno”. Występy nagrodzo-
nych w swoich kategoriach solistów i zespołów.
 WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „KOLOROWA’’                                                                      
ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa,  
tel. 22 867 63 95   tel./faks 22 667 83 75
e-mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

www.kolorowa.arsus.pl

7.04 (niedziela). godz. 12.30
SKLEP Z ZABAWKAMI – spektakl teatralny dla 
dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem, 
w wykonaniu Teatru „Scena Elffów”.
 WSTĘP 10 ZŁ

7.04 (niedziela). godz. 16.30
MITY I RZECZYWISTOŚĆ – koncert z cyklu 
Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną  
w wykonaniu:
• Wojciech Okurowski – fletnia Pana
• Paweł Rybkowski – skrzypce
• Helena Siatkowska – skrzypce
• Katarzyna Grygiel-Wawrzyńczak – altówka
• Piotr Hausenplas – wiolonczela
 WSTĘP WOLNY

KONKURS PIOSENKARSKI TULIPANADA
8 i 9.04
II etap eliminacji XVII KONKURSU PIOSENKI  
TULIPANADA

10.05, godz.18.00
Koncert Laureatów (sala widowiskowa Ośrod-
ka Kultury Arsus) WSTĘP WOLNY

12.04 (piątek), godz. 11.00
Wernisaż wystawy pokonkursowej dla przed-
szkoli z cyklu „Wiosenne tradycje” pt. „Wiel-
kanocne zwierzaki”. Uroczyste wręczenie 
nagród. WSTĘP WOLNY

28.04 (niedziela), godz. 12.30
KURDYJSKI FOLK – poranek muzyczny dla 
dzieci, w wykonaniu zespołu Tembr Ensemble:
• Onder Kanat – tembur, oud, śpiew
• Servan Kanat – perkusja
• Roman Chraniuk – kontrabas
• Karolina Matuszkiewicz – śpiew, kemancze, 

kobyz. WSTĘP WOLNY

DOM KULTURY „MIŚ”                        
OŚRODKA KULTURY „ARSUS”    
w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
ul. Traktorzystów 20, 02-495 Warszawa
tel./faks 667-92-18
e-mail: domkulturymis@op.pl 

www.mis.arsus.pl

01–30.04.19 
Wystawa malarstwa ,,Pasja nie zna wieku” 
w wykonaniu członków Fundacji „JaKobieta” 
oraz Fundacji „Pedagodzy i Animatorzy Mobilni”.
Wystawa czynna w dni powszednie w godz. 
08.00–19.00.

04.04, godz. 10.00 
„Zasady bezpiecznej zabawy”.
Bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw 
– spotkanie z pracownikami wydziału Profilak-
tyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

08 i 09.04, godz. 18.00–19.30
Wielkanocne warsztaty tworzenia ozdób świą-
tecznych dla dzieci od lat 7. (obowiązują zapi-
sy do dnia 3 kwietnia 2019 r.)

09.04, godz. 18.00  (wstęp wolny)
Wernisaż wystawy malarstwa „Pasja nie zna 
wieku”.

12–30.04
Pokonkursowa wystawa palm wielkanocnych.

16.04, godz. 10.30
Uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień 
laureatom V edycji konkursu „Najpiękniejsza 
palma wielkanocna”.

16.04, godz. 16.00
„Zmartwychwstał Pan, Alleluja” – spotkanie 
Seniorów i zaproszonych Gości przy wiel-
kanocnym stole w Klubie Seniora „Wesoła 
Chata”.

23.04, godz. 17.00  (wstęp wolny)
„Jak radzić sobie ze stresem” – warsztaty 
prowadzone przez psycholog, Dianę Wyrębek 
Walters z Fundacji Pomocy Psychologicznej 
i Edukacji Społecznej „RAZEM”. 

24.04, godz. 09.00–14.00
Finał Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego 
„Kwiaty doniczkowe w domu”.

25.04, godz. 18.00 (wstęp wolny)
„Jak wyglądało życie towarzyskie lat 60” – 
spotkanie z dziennikarzem, autorem książki 
„Seks, sztuka i alkohol” – Andrzejem Klimem.

28.04, godz. 12.30 (wstęp 10 zł)
Niedzielne południe z teatrem. 
Bajka dla dzieci: „Brzydkie kaczątko”. 
Jest to bajka o odmienności. Różni jesteśmy z róż-
nych powodów, może być to wzrost, kolor włosów, 
czy charakter. Ale inny nie znaczy gorszy! I to właś-
nie jest najważniejsza myśl tego spektaklu. 

OŻARÓW MAZOWIECKI

CENTRUM INICJATYW 
SPOŁECZNYCH „PRZY PARKU”
ul. Poznańska 292

2 kwietnia 2019 r. 
Rozpoczyna się cykl 10 spotkań z rozwoju oso-
bistego dla kobiet „Świadoma Ja”.
 OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

2 kwietnia (wtorek), godz. 10:00 
Wierszowanki z jajkiem i zającem. 
 WSTĘP WOLNY

w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165   
KONTAKT:  tel. 22 722 14 45;   
e-mail: sekretariat@dkusmiech.eu
https://www.facebook.com/dkusmiech

www.dkusmiech.eu

7 kwietnia (niedziela), godz. 12:00 
Spektakl Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”.   
 WSTĘP WOLNY

14 kwietnia (niedziela), godz. 10:00–14:00
Zapraszamy na Ożarowskie Warsztaty Wiel-
kanocne. W programie m. in. wyrób stroików 
wielkanocnych, rodzinne wypieki z Akademią 
Ciastka oraz konkurs dla uczestników warszta-
tów. WSTĘP WOLNY

FILIA W JÓZEFOWIE
ul. Fabryczna 15

7 kwietnia (niedziela), godz. 15:00 
Rodzinne warsztaty wielkanocne. 
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na war-
sztaty z tworzenia ozdób świątecznych.
 WSTĘP WOLNY

FILIA W BRONISZACH
ul. Przyparkowa 15

7 kwietnia (niedziela), godz. 17:00 
Wielkanocne ozdoby świąteczne. Zapraszamy 
na zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych. 
 WSTĘP WOLNY

PRUSZKÓW
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY „KAMYK”
im. A. Kamińskiego
PRUSZKÓW, ul. Bohaterów Warszawy 4,
 tel.: (22) 728 39 40

www.mok-kamyk. pl

          

WSZYSTKIE IMPREZY ODBYWAJĄ SIĘ 
w Sali Widowiskowej CDK, 
ul. Bohaterów Warszawy 4, PRUSZKÓW; 
Organizator: MOK „Kamyk” w Pruszkowie

7 kwietnia 2019 r. (niedziela), godz. 12:00
SALA WIDOWISKOWA
Poranek Teatralny dla dzieci
Spektakl pt.: „Opowieść dla króla” w wykona-
niu Teatru Itakzagrtamy
Dawno, dawno temu w odległej krainie żył król Gro-
misław. Nie był to typowy król, bo w zamku straszli-
wie mu się nudziło! Nie bawiło go nic, poza historia-
mi z książek, które zgromadził w zamku. Nadszedł 
jednak dzień, w którym król zgromadził wszystkie 
książki ze swojej biblioteki. Ogłosił więc, że jeżeli 
ktoś opowie mu historię, której jeszcze król nie zna, 
otrzyma nagrodę. Do zamku wyruszył więc Bajarz 
Bajtek, by zaspokoić pragnienie władcy. Czy widzo-

wie pomogą mu wymyślić całkiem nową opowieść 
dla króla? Przekonajcie się sami!

WSTĘP 8 ZŁ OD OSOBY.

Przedsprzedaż biletów od 1.04. w godzinach pracy 
kasy MOK. Zwrotów biletów nie przyjmujemy!

13 kwietnia 2019 r. (sobota), godz. 18:00
SALA AUDYTORYJNA
Pokaz filmu „Podwójny kochanek”, reżyseria: 
François Ozon; Thriller, Francja/Belgia 2017   
 WSTĘP WOLNY
Młoda, wrażliwa Chloé zakochuje się w swoim te-
rapeucie. Kobieta nie ma przed nim tajemnic, a za-
fascynowany nią mężczyzna z czasem również cał-
kowicie się odsłania, przekraczając granice swojej 
profesji. Kilka miesięcy później, gdy mieszkają już 
razem, Chloé zaczyna podejrzewać, że jej kochanek 
coś przed nią zataja. Odkrywając stopniowo jego 
kolejne tajemnice, sprowadza na siebie śmiertelne 
niebezpieczeństwo.
Organizatorem projekcji jest Społeczne Stowarzysze-
nie „Forum Pruszków” we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury.
Pokaz finansowany z budżetu miasta Pruszkowa.  

WSTĘP WOLNY

KWIECIEŃ 2019
  kulturalny 

KINO
„URSUS”
KWIECIEŃ  2019

06.04. 
godz. 15.00, 17.00

07.04. 
godz. 15.00, 17.00

CHŁOPIEC 
Z BURZY

Australia, b/o
familijny

KINO RETRO

10.04. 
godz.17.00

W CIENIU 
DRZEWA
Dania, l.15 

komediodramat
WSTĘP WOLNY!

13.04. 
godz. 16.00, 18.30

14.04. 
godz. 16.00, 18.30

GREEN BOOK
USA, l.15

komediodramat
3 OSCARY !!!

27.04. 
godz.16.00, 18.30

28.04. 
godz.16.00, 18.30

KOBIETY MAFII 2
Polska l.15
sensacyjny

Kasa czynna pół godziny przed pierwszym 
seansem.  Bilety w cenie 15 zł i 20 zł

Bilety można kupić również przez internet na 
stronie OK Arsus, Biletyna.pl i na facebooku 

kina Ursus w zakładce „Bilety” 

www.arsus.pl
facebook.com/kinoursus


